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Amerikos įmonės
keliasi į užsienį
Amerikietis nestebtų, kiek daug j o vartojamų prekių
gaminama ne Amerikoj
New Yorkas. — Amerikos įmo
nės vis daugiau išsikelia iš Ame
rikos, ieškodamos pigesnė: darbo
jėgos ir geresnių pelnų. Dauge
lis įmonių keliasi į užsienį, bet
kitos iš vidurio vakarų ir šiaurės
rytų Amerikos valstijų išsikėlė į
pietines valstijas vadinamas Sunbelt. Kaip skelbia literatūros žur
nalas "Saturday Review", rugsė
jo 2 d, laidoje tūkstančiai darbi
ninkų vidurio vakarų ir šiaurės
rytų Amerikoj praranda darbus.
Su įmonėmis, iš ikeliančiomis į
pietus, gali išsikelti dalis darbin'nkų, tai išsikeliant įmonėms į
užsienius jų išsikelia jau daug
mažiau.

rius metus Philade!phia prarado
beveik ketvirtadalį įvairių fabri
kų darbų. Ir taip miestą po mies
to apžvelgiant, daugelis miesto
įmonių nuo Bostono ligi Chicagos persikėlė į kitas vie*»s.
Kituos kraštuos

Prez. Carteris
pasveikino Šv. Tėvą
Washingtonas. — P ez. Carte
ris nareškė, kad jis til rsi, Jog
naujasis Šv. Tetas bus gera- va
dovas. r>rezidnn*as yra ap'e jį
skaitęs ir tikisi, kad naujasis Šv.
Tėvą- BT**"ti V:FU .vramo;. J ka
rūnavimo iškilmes manoma siųst'
v'ceprez. Mondale. Sveikinime
Šv. Tėvui prez. Carteris visų ame
rikiečių vardu, pastebėjo, kad
nors pasaulyje daug kas pasikei
tė, tačiau taikos, teisingumo ir
kiti reikalai pasilieka tie patys.
Šv. Tėvo balsas ir įtakinga padė
tis įkvėps ir pažadins viltis tų,
kurie kovoja už taiką ir tiesą.
"Aš meldžiu ir tikiu, kad visa
tai ras atgarsio pasaulio geros
valios žmonėse". Sveikinimo pa
baigoje išreiškė Šv. Tėvui linkė
jimus ir pagarbą.

Daugelis įmonių dėl įvairių
priežasčių išsikėlė į užsienį ir dau
gelis amerikiečių nustebtų, kad
jo vartojamos amerikiečių įmo
nių prekės pagamintos ne Ame
rikoje. General Motors bendrovės
gaminti du automobiliai iš de
Išvyko į laidotuves
šimties yra pagaminti ne Ameri
koj, Iš pagamintų Chryslerio 10
Washingtonas. — JAV amba
automobilių trys yra pagaminti
sadorius
Jungtinėse Tautose ir
užsienyje. Radijų ir įrašymo (ta
aukščiausia
teismo teisėjas MarNaujojoj Anglijoj 1960 — 70 pė recorders) ir 50 proc juoda —
m. laikotarpyj darbo jėgos suma balta televizijos aparatų yra susta shalas išvyko į Kenijos prez. Kenžėjo 9.9 proc., o vidurio rytuos tomi užsienyj. Smith Carona ra yatta laidotuves, kaip prez. Car13,7 proc. Didžiųjų ežerų srity šomos mašinėlės gaminamos Sin terio atstovai. Penkiolikos asme
je darbo jėgos pagausėjo 3.2 proc., gapūre. National Cash regirteriai nų delegacijos tarpe yra prez. J.
tačiau viso krašto darbo jėga pa gaminami Taiwane ir Japonijoj, Carterio sūnus, marti, dr. M. King
augo 8.3 proc. Tai yra nelabai Sears Roebuck batus gamina Is našlė, Caray, Ind., meras Hatmalonūs procentai, tačiau paver panijoj, o H. J. Heinz pamidorų cher, kongr. Diggs iš Michigan.
tu; skaičiais jie darosi daug liūd produktai gaminami Portugali
Bando naujus
nesni. Massachusets valstijoj teks joj. Pažymėtina, kad 33 proc
tilės odos ir maisto pramonė pra chemijos pramonės, 33 farmacijos
satelitus
rado 200,000 darbų per pasta pramonės, 40 proc. įvairių smulk
ruosius tris dešimtmečius. Ohio menų kasdieninio
naudojimo
VVashingtonas. — Manoma,
srities trys didžio:ios gumos bend- prekių, 75 proc. elektros pramo
kad Sovietų Rusija bando nau
nvės, Goodyear, General, Fires- nės yra gaminama užsienyje. Ke
ją šnipinėjimo satelitą, kuris
tone. fHminavo 24,000 darbų liant įmonės į užsienį ir mažė
skris apie žemę mėnesį ir foto
nuo ! 950 *T\'Per pastaruosius sep jant darbų vietoje, susidaro ne
grafuos reikiamus objektus. Ligi
tynerius metus New Yorke mies- į maloni padėti.V o vis kyla nauji
šiol Sovietų Rusijos tie šnipinėjitas praradd 647,000 įvairių darbų j streikai ir dalis* įmonių vi; ruo
mo satelitai teišbūdavo erdvėse
pozicijų. Per pastaruosius penke šiasi bėgti.
J t k porą savaičių. Satelitas lėks
J per Kiniją ir JAV.

Demonstracijos
Brazilijoj
Sao Paulo. — Netoli katalikų
I katedros įvyko demonstracijos,
j kuriose dalyvavo 2.^00 prieš vy
riausybę nusiteikusių asmenų.
Juos po'ieifa skirstė, sužei.s'a ke
letas demonstrantų, kurie dau
j giausia studentai, šaukė "Šalin
į diktatūra".

JAV k Indijos
sutartis
fcžS
Vakarų Vokietijos studentai vasaros metu dirba prie statybos darbų

Pėsčias per kanale
Calais, Prancūzija. — Ameri
kos armijos seržantas Walter
Robinsons, 31 m.. Tampa Fla.,
perėjo Anglijos kanalą '"pėsčias",
dėvėdamas tam tikrus pristaisus,
vadinamus vandens batais. Jis
per 13 valandų nukeliavo virš
vandens 21 mylią. Tie vadinami
vandens batai yra 8 pėdų ilgio.
Seržantas pats tuos batus supro
jektavo ir išbandė Panamos ka
nale, nueidamas 51 mylią. £jo
pasiremdamas lazdomis, pana
šiomis į slidinėjimo lazdas. Jį ly
dėjo laivelis.

Kai balandis virsta
vanagu

Washingtonas. — Buvusio ba
landžio McGovern staigus virti
mas į vanagą nustebino dauge
lį žurnalistų ir politikų. Šis sena
torius visą laiką kovojęs prieš
karą Vietname, nenorėjęs, kad
būtu sutrukdytas tame krašte ko
munistų įsigalėjimas, dabar kai
Kombodijoje įsigalėjo komunis
tai, pradėjo kalbėti apie karinę
intervenciją. Esą, norint Kombodijoj sustabdyti genocidą,, rei
kia pa.vauliui į tą kraštą įvesti
kariuomenę. Chicago Tribūne
kolumnistas Bob Wiedrich pla
tesniame straipsnyje apsvarstęs
visus tokio pasiūlymo galimumus
KALENDORIUS
ir nelogiškumus pabrėžė, kad ge
Rugpiūčio 29 d.: Ipatijus, ra jo£ McGovern pabudino ame
Sabina, Gaudąs, Tautgaila.
rikiečių sąžinę atkreipti dėmesį
Rugpiūčio 30 d.: Bonifacas, į terorą. Juo labiau, kai toi <\a>TO žmogus, kuris 1972 m. šaukė,
Teklė, Kintenis, Augūna.
kad JAV visi daliniai būtų iš
Saulė teka 6: 13 vai., leidžiasi Azijos sugražinti. O dabar tas
7:20 vai.
žmogus jau kalba atvirkščiai.
ORAS
Chicagoje ir apylinkėse ma
• Amerikoje daugiau kaip 53
toma oras. Temperatūra 80 1 mil žmonių rūko.

New Delhi. — JAV ir Indija,
po septynių metų pertraukos, pa
sirašė tris ekonomijai reikšmin
gus projektus už 60 mil. dol.
Amerika savo paramą Indijai bu
vo nutraukusi 1971 m., kai ši įsi
vėlė į karą su Bengalija.

Panama priglaudė
sukilėlius
Panama City. — Panama pri
glaudė Nicaraguos sukilėlius, ku
rie iš Nicaraguos išsivežė penkis
milijonus ir 58 politinius kali
nius. Visiems garantuotos azilio
teisės.

Panamos diktatorius Torrijos

Šv. Tėvas karūnuojamas
ateinantį sekmadienį
Vatikanas. — Šv. Tėvas Jonas bekelė. Popiežius Paulius VI
Paulius I-sis praėjusį sekmadieni buvo išrinktas, kai tarėjo 64
jau pradėjo eiti savo atsakomin m., tačiau, nors Jonas Paulius
gas pasaulio tikinčiųjų vadovo I y r a 65 m., pagal Bažnyčios
pareigas, pasveikindamas tūks tradicijas, jis yra dar gana jau
tančius susirinkusių į Šv. Petro nas ir jo vadovavimo galima ti
aikštę, juos palaimindamas ir sa kėti dar gan ilgą laiką.
vo žodyje išreikšdamas, kad jis Šv. Tėvas Jonas Paulius I ne
nesitikėjo būti išrinktas, tačiau jei turi diplomatinės patirties, ta
Viešpats užkrovė naštą, ją pagel čiau jo pasirinkimas pastarųjų
bės ir nešti. Sakėsi tarnausiąs baž dviejų popiežių vardų rodo,
nyčiai ir prašė visus pagalbos mal kad jis seks Bažnyčios moderda. Kalbėjo be teksto. Vieni pir ninimo liniją.
mųjų, kuriuos priėmė Šv. Tėvas Dabartinis šv. Tėvas yra iš
buvo tie 6 kardinolai, kurie dėl rinktas per trumpiausią laiką,
senyvo amžiaus nebeturėjo teisės g vai. ir 54 min., popiežius PibalsuotL
jus XII buvo išrinktas per 24
Šv. Tėvas bus vainikuojamas vai. Ilgiausiai buvo renkamas
ateinantį sekmadienį.
popiežius Gregorijus X 1271
Naujojo Šv. Tėvo Jono Pau m. J į rinko dvejus metus, de
liaus I išrinkimu džiaugiasi vi vynis mėnesius ir dvi dienas.
so pasaulio tikintieji, vildamie Popiežius Jonas Paulius I yra
Šv. Tėvas Jonas Paulius I-sis
si turėti išskirtinai didelį gany 263 popiežius.. Istorijoj ne ita
toją. Visa tai liudija ir trum las išrinktas tėra buvęs tik vie
piausia istorijoj konkliava, te ną kartą, tai olandas Adrian VI
trukusi tik aštuonias valandas, 1522-23. Paprastai italai renka
nes 111 konkliavos kardinolų kami todėl, kad Vatikanas yra
balsai tepasiskirstė tik trejetą Italijoj, daug patogiau palaiky
kartų ir ketvirtą kartą buvo t i ryšiai su tikinčiaisiais. PoTaį>ei. — Kada |AV prez. Car Amerika pripažins Pekiną.
teris žaidžia vadinama kinų korta,
Nepaisant visų šiuo reikalu dū išrinktas Venecijos kard. Liu- piežius Jonas Paulius I yra
tai Taiwanas gali grasinti So mų Taiwane, užsienio diploma ciano, 65 m. amžiaus, kuris, pa tūkstančio metų istorijoj pirvietų Rusijos korta. Nors Taiwa- tai skelbia, kad ugnies dar nema gerbdamas paskutiniuosius du mas popiežius, pasirinkęs origi
no vadovybė paneigia, kad jie ne tyti. Taiwano administracija tiki popiežius Joną XXIII ir Paulių naių vardą.
nori suartėti su Maskva, bet tokių si sulėtinsianti prez. Carterio slin VI, pasirinko Jono Pauliaus I Visas pasaulis žaibo greitu
galmumų yra, jei JAV per daug kimą komunistinės Kinijos link, vardą.
mu visais žinių kanalais paskel
suartės su komunistine Kinija. o iš antros pusės, šokdamas Tai- Naujasis Bažnyčios galva iš bė žinią apie popiežiaus išrinki
Nepaisant didelio Taiwano nu wanas į Maskvos glėbį praras rinktas išėjo į balkoną ir palai mą, nors buvo pradžioje tam
sistatymo komunistų atžvilgiu, tamprius ryšius su Vakarais, kas mino 200,000 žmonių minią, tikrų sutrikimų, kai iš Siksti
pastaruoju metu Taiwanas jau jam laba' būtų nenn'din^a. ypač laukusią ženklų i š Sikstinos nos koplyčios pasirodė nei bal
susilpnino spaudoje ir kalbose ekonomine prasme. Vic- *ai rr-de koplyčios. Kardinolas yra gi ti, nei juodi dūmai, o turėjo
Sov. Rusijos puolimus. Iš pačio kad Taiwanas dar' pglauks pri-:-; męs mūrininko šeimoj, šiaurės būti balti i r reikšti popiežiaus
Peipingo išėjo ir pats Peipingas muzdamas Kinetinę kortą.
Italijoj. I kunigus įšventintas, išrinkimą. Apie popiežiaus išpaneigė žinią, kad jie duos Mask
kai turėjo 22 m. amžiaus, turijrinkimą paskelbė i r Sovietų
Serga prezidentas
vai steigti bazes Pescadores vieto
teologijos mokslo laipsnį. Per Tassas, vienu sakiniu pažymė
vėje, grupėje salų, netoli Taiwa11 metų jis buvo Victorio Ve- damas tik patį faktą.
—
Neoficialūs
iruzaie.
Sirij
no. Kai kurie laikraščiai jau vie
Naujasis popiežius rinkimuo
neto vyskupas i r buvo labai
šai svarsto apie santykių su Mask šaltiniai sl-Hfra. kad Sirijos pre veiklus. 1969 m. buvo pasiir se gavęs JAV, Lotynų Ameriva galimumus. Vienas aukštas pa zidentas Hafcr As ad sunkiai ser tas Venecijos vyskupu ir 1973 kas, V. Vokietijos hierarchijos,
reigūnas amerikiečių mokslinin gąs leukemija ir nemanoma, kad m. šv. Tėvas Paulius VI pakė o taip pat Italijos kardinolų
kui pareiškė, kad Taiwana> nega išgyvens ilgiau kaip metus. Pre lė į kardinolus. Venecijos pat pritarimą. Išėjęs į balkoną, pra
li likti abejingas Maskvai, jei zidentas yra 50 m. amžiau:..
riarcho postas yra labai reikš džioje šiek tiek virpančiu iš su
mingąs ir trečias šiame šimtme i sijaudinimo balsu palaimino su
ty Venecijos kardinolas yra iš sirinkusius. Maloniai visus nu
rinktas popiežiumi, tai Piju«; X teikė jo šypsena ir neformalus
1903 m. ir Jonas XXUI 1953 ranka pamojavimas, kai anks
tyvesni popiežiai laikėsi dau
— Ford Motor bendrovė iš- nų katalikų demonstravo apie m.
giau stilizuotų judesių. Romos
mokės 600,000 dol. 7 metų ber 35 mylias nuo Belfasto, minė
Paskirtas Venecijos vysku varpai skambino dešimtį minu
niukui Jeremy Norton, kurio dami 10 metų nuo pradėto Šiau pu, kard Liuciani įsakė surink čių, kai pasibaigė palaimini
tėvai žuvo 1973 m., kai Fordo rės Airijoj išsilaisvinimo judė- ti iš parapijų brangenybes ir
mas.
gamybos Pinto mašina, stukte dėjimo. Demonstrantus stebėjo pardavus gautus pinigus išda
lėta } užpakalį, užsidegė, ir gals policija. Nedidelės riaušes kilo, linti vargšams- šiaip jau buvo
Gubernatorhi
re žuvo abu tėvai. Panašių ne kai vienas demonstrantas, iš linkęs daugiau į konservatyvių
laimių su Pinto automobiliu už šokęs iš eilės, puolė britus pa jų pusę. J i s smerkė vadinamus
suvažiavimas
kunigus darbininkus ir smerkė
registruota daugiau.
laikančius demonstrantus.
— Brazilija jau paskelbė, tuos kunigus, kurie pasisakė į, Bostonas. — Bostone vyksta
— JAV ambasadorius Jung
tinėse Tautose Andree
Young kad pakels kavos kainas nuo už komunizmą,. Gimimų k o n t - \ ^ \ pAernatonų suvažiavimas.
pareiškė, kad trečiojo pasaulio 1-50 doL ligi 1.60 svarui.
rolės reikalu buvo modernesnis i S r ^ ^ i ^ E S K * ^
7*
valstybės jau nusigręžia nuo
— Lotynų Amerikos vyskupų ir su velioniu šv. Tėvu Paulium Michigan guo. Millrken. Konfe
Sov. Rusijos, kadangi, bendrau konferencija įvyks spalio 12 d. VI kai kuriais atvejais nesuti rencija atidaryta sekmadieni, tędamos su laisvosiomis valstybė Pueblo mieste, Meksikoje. Jau kęs, tačiau kai šv. Tėvas Pau sis tris dienas.
mis, geriau gali spręsti savo kalbama, ar toje konferencijo lius VI paskelbė encikliką
Siūlo atnaujinti
ekonominius reikalus..
je negalėtų dalyvauti š v , Tė"žmogiškasis gyvenimas", kar
Amerikos karo veteranai sa vas.
santykius
dinolas Liuciani t o reikalo nevo suvažiavime Dalias mieste
Honoiulu. — Kongreso narių
pasisakė už neutrono bombos
delegacija
grįžo iš Vietnamo,
ir bombonešio B-l gamybą.
pargabendama ir 11 žuvusių ame
Tuo reikalu buvo priimta rezo
rikiečių
karstų. Savo pareiškimuo
liucija.
se kongreso nariai siūlo, kad bu
— Californijos universiteto
tų užmegzti santykiai su Vietna
prof. Meecham paskelbė savo
mu. Kongreso delegacijos nariai
tyrinėjimų
duomenis, kuriais
mano, kad gyvų amerikiečių Viet
įrodo, kad triukšmas trumpina
name nebėra.
gyvenimą ir gyveną prie aero
dromų miršta anksčiau. Kiek
Vel laimėjo Karpovas
trumpina gyvenimą, nepaskel
Baguio, Phillippinai. —Pasau
bė, bet teigiama, kad eina kal
lio Šachmatų meisteris Karpovas
ba ne apie mėnesius, bet me
laimėjo dar vieną partiją ir da
tus.
bar jau veda prieš Korščnojų
— Japonijoj šįmet tokia
4-1.
Teisėjai įspėjo Korčnojų,
karšta vasara, kokios kraštas
kuris vis skundžiasi ir priekaiš
neturėjo istorijoje. Net kelias
tauja. Bėglys iš Sov. Rusijos at
dešimtyje miestų, jų tarpe ir
rodo jau pralaimėjimo kelyje,
Tokio, normuojamas vanduo.
nes
Karpovui tereikia laimėti tik
Kanada dar tebeieško uranijaus liekanų, kurios pasklido nukritus
— Siaurės Airijoa 4(000 jau* Sovietų Rusijos satelitui
dvi partijas,
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2TCVY3 K E K S Ą LYT?
Normaliaf, išlenkimai galutines dimus, Svarbu vra nafcrj 'laikyti]
stemplės dalies saugo atsiliejimą pacientą tokioje lovos padėtyje,
Atrodo, kad paataraisias me-l
I H E U T H U A X L \ N WORLD-WI»E DAILY
skarandžio skysčio į stemplę. Kai Jei nelaikysim paciento lovos tais, kai kurie mokslininkai,
g
etas* postą** pajd at Clucago, Di. Published daily
darosi lengviau skrandžio turi Į garvu-gaho pakelto visą naktfcme- tirdami Raudonojoje juroje gy-" s
ezcept
Sundays,
Legal
Holidays,
days after
Christmas
niui atsilieti į stemplę, tada ko nepadės pacientui, jei ir ka venančią žuvų rūšį (Anthasj s
and Easter by tfae Ttt h " n ™» n Catholic Press Society.
stemplės uždegimai gausėja ir vi žin kaip jį gydysi visą dieną. Tas j agiiamrprnrus), padarė Išvadą,
Subscriptlon Rates $33.00 — Chlcago, Cook
County
NESIRGTI
OR S V E I K T I P A J Ė G U M O U G D Y M A S
sas liguistas pasekmes žmogui su lovos galvūgalio pakėlimas bent kad šios žuvys turi būdingą sa
ŪUnois
and
Canada.
£lsewhere
in
t
h
e
U.SJL.
$31.00.
Foreign
J O N A S ADOpLAVlCJUS, M . D .
šešiais inčais aukščiau yra vie
teikia.
vybę, veikiant
aplinkos sąlyJountries $34.00.
K E L I A S I S V E I K A T Ą . 1 6 0 1 W e a t GarfieM BSw4^ Cfaloaga CL
Stemplės uždegimą neišaiškrn nas svarbiausių stemplės uždegi gomis, g&H pakeisti kai kurių Į
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
mo gydymo būdų. Pakėlimas lo
f ki-me labai lengvai. Tai nėra vien
savo atstovų rytį.
ratas aesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviefcvieno skaitytojo ad
vos galvūgalio galimas, padėjus
skrandžio turinio rūgštingumo
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimoke } ęs.
ką nors po to lovos galo kojomis,
Yra žinoma, k a d visi šios rū- į
pasekmė (kartais šarmingumo),
DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
ar paciento viršutinę kūno. dalį sies atstovai jaunystėje sugeba ,
stemplė neturi apsiginamųjų prie
metams * mėn. 3 men.
laikant pusiau gulsčia su pagal funkcionuoti kaip patelės, o ve- i
monių nuo rūgščių ir šarmų,
Caikago ir Cook apskr. $33.00
$19.00
$15.00
viu, pagalba ar pakėlus čiužinio iesnio amžiaus — kaip patinai Į
Kitur J A . V
31.00
18.00
13.00
kokias turi skrandis ar 12-piršiė
L. Fišelaono eksperimentai pa-'
gaią.
Kanadoje
(U. S.) 33.00
19.00
15.00
žarna.
Stemplės
gleivinė
labai
...
>
Užsienyje
34.00
20.00
lo.OO
Antras
svarbus
dalykas,
gy
rodo,
kad
šių
žuvų
lytis
pri
greitai susijaudina ir žaizdomis
Savaitmfe
25.00
15.00
9.00
Stemplės (esoraiagus) už-|dornūs" moteriškomis gumbažo- išeina nuo rūgščių bei šarmų. dant stemplės uždegimą, yra pri klauso ne tik nuo amžiaus, bet
degimas dažnai pasitaiko ir lėmiš, o vyriškiams tokie negaia- Tada gaunasi lengvi, vidutiniai silaikymas nuo kavos, arbatos, ir nuo kiekybinio vienos lyties
• Redakcija straipsnius taiso sa
# Administracija dirba kas
vo nuožiūra. Nesunaudctų straips
[vimai
—
vyriškomis
gumbažolėkoka
-kolų,
alkoholio,
tabako,
as
vyravimo.
ne retai pražiūrimas net
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešUar sunkūs virš minėti nusiskun
nių
nesaugo. Juos grąžina tik i t
.pecia;;st^ D ė l to ve.-.. - mis. Šiandieninis ligų gydymas dimai. Kartais stemplės įsijaudi- pirino, gausaus ant sykio valgio
-iiemais nuo 8 3 0 flti 12:00.
Tais atvejais, kai nuo 10 iki
anksto susitarus. Reaakcija už
•
Redakcija
dirba
kasdien
gali būti daug sėkmingesnis, Jei
oe reikalo ligonis.
| nusi glei%inė eina toliau: ji ran- ir pavalgius kūne tampymo - 20 t o s rūšies patelių Įleidžia
skelbimų turinį neatsako. Skel
8:30 — 4:00, šeštadieniais
abu: ir gydytojas ir pacientas ne
mankštosdarbo.
bimų kainos prisiunčiamos gavus
dėja
(eieatrix)
po
uždegimų
—
Richard A. Martens, M.D.
8 3 0 — 12:00.
ma keliems mėnesiams į akva
apsileis kiekvienas savo srityje.
Trečias
dalykas,
gydant
stemp
prašymą.
žaizdelių ir raomi stemplės spin
riumą, kartu s u vienu ar dviem
Stemplės suerzinimas — užoe- Nelaimė, kad kai kuriose klini
lės
uždegimą,
yra
svarbus
prieš
dį susiaurina.
patinėliais, jokių pakitimų jų aNttiiiiUHiiHiiiHiitittiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiHittiiniiiiiiiiiiiitimttiHiHitini«?
gimas (esophagitis) yrą dažniau kose, kur dabar pigiai gydomi ne
rūgštis vaistų (antacids), k a s v a
fiziologijoje a r elgsenoje nepa
Dangos išvarža (hiatus hersiai pražiūrima liga už visas ki turtingieji, atleidus šimtą ligo
landą (o ne pagal reikalą —kai
stebėta.
Tačiau jeigu 20 pa
nia)
vien
pati
per
save
ne
visada
subėgo apie 150 galionų chemi
tas virškinimo kanalo ligas. Si li nių — visiems esti tas pats diagV AŠAKOS TEATRE
skauda) naudojimas. Taip, kas
telių
grupė
būdavo
visiškai
izo
sukelia
stemples
uždegimą.
Minė
ga jpiažiūrima tc-dėl, kad nesiti nozas ir tie patys vaistai. Žino
kalų ir dėlto kanalo 2 5 mylių
valandą imk prieš rūgštis vaistų.
Dvylikta ir paskutinė šf se
kime ja taip dažna esant, kokia ii ma, tai joks gydymas. Dar blo tu gastroskopu tiriant stemplę, Visai nesvarbu, kokios rūšies liuota nuo patinėlių, po dviejų
tarpas uždarytas laivams.
iš tikrųjų yra. Juk retai kas is giau — laimingesni žmonės bū- beveik visi pacientai, turi stemp tuos vaistus imsi, svarbu, kad kas savaičių s u viena jų prasidė zoną drama "Annie Get Your
davo metamorfozė:
atsirasda Gun" bus statoma vasaros t e 
neturį
mūsų kalba apie stemples žaizdas, tų, jei visa: aplenktu tokias v i e - lės
. . . uždegimą,
. ir daugelis,
. .
valandą, Juos imtumei, nežiūrint
v.
uždegimą bei vėžį, kai nuolat tas - jose visai nesilankytų. Žino-f * * 1 0 įdegimo, | u n bent mažą ar skauda, ar n e Mano patirtis v o budingi šios rūšies patinė atre, FuDerton gatvė, prie eže OR. FERD. VYT. KAUNAS
kalbos eina apie skrandžio bei 12 ma, ir tokios vietos turi arba dangos išvaržą. Žinotina dar ši —net kas pusė valandos šilto liams atspalviai, pakisdavo elg- ro, nuo rugpiūčio 29 iki rug
BENDROJI MEDICINA
-kapirštes žarnos tokias negero-1 pranyko, arba susitvarkyti. Pir tiesa, kad. atstačius normon dan pieno užgerti po keturis gurkš senos charakteris, degeneruoda sėjo 2 d.
1 4 W 8tw49th O o m t , O M K O , OL
ves- Už tai reikia n e tik gydyto- miausia gydymo reikale turi pra gos išvaržą operacijos būdu (hi nius, esant aštriam stemplės1 už vo kiaušidės.
C 2 D A R 3 KANALĄ
į s t a i g o s tt b o t o tei. 6 5 2 - 1 3 8 1
Kai naujai išsivystęs patinėlis
jcrra Sargę reikale pasispausti, nykti vien piniginis rūpestis iš atus hemia repair), esminiai ne degimui reikia, norint susilaukti
Sprogus Ashland chemikalų
KasdtaB 1 0 - 1 2 Ir 4-7
: .: pacientams nereikia apsi- kiekvieno gydytojo ir ne gydyto pasitaiso stemplės uždegimo su palengvinimo. Pienas yra geras išimamas iš akvariumo, po ku- fabrikui į l i t t i e Caluraet upę
a « k y r c » t r e č ir iefttad
kelti negerumai.
leisti stemplės negalavimo reika jo širdies.
rūgščių mažintojas ir naudingas rio laiko analoginė metamorfo
le ?ic::n:ams reikia isisąmonm*M . o f i s o Ir b a t o : O L y m p i c 2 - 4 1 9
Didina pats save stemplės
kūrnų. Galimą vartoti čiulpimui zė prasideda kitai patelei ir 1.1,
Stempotės uždegimas %-ray
M
.
K.
6
.
BALUKAS
Tokiu
būdu
eksperimento
da
Sos negerovės pasireiškimus.
uždegimas
GAVTSCON TABLETES (gau
DR. P. KISIELIUS
Akofartya Ir mocem Ufcm
pagalba nenustatomas
Kai 5u stos, -visada viskas geriaunamas be recepto) Čiulpti po dvi lyviai per metus visas 20 ban
GlnekotostBe Chirurgija.
G
Y
D
Y
T O J A S TR C H I R U R G Ą ?
Nemalonu,
kad
kartą
prasidė
seksis. ABĮposė —paciento :r gyNeragindamas paciento, gydy
80, PolMkl Bd. (Crsfrfort
kas pusė valandos, vėliau kas va domųjų patelių pavertė patine144S S o . 50tb Aveu, C l e e r o
dytojo talka geriau pajėgs leng tojas išklaurinėja apie ;"o turimus jęs stemplės uždegimas pats save landą. Tai gi "nesvarbu, kolą vais hais.
MsCeM Boilding) Tet LC .V*M«
Kasdien I-S vai. ir 6-8 vaL rak.
didina.
Tai?
atsitinka
dėl
to,
kad
!
Taigi natūraliomis sąlygomis M jį Milini ul> skarabtot S?4-80<M
vinti stemplės negeroves —' kar stemplės negalavimus. Neišklau
iAskyras trečiadienius,
tą prieš rūgštis imsi, kokiam pa
šeštadieniais 12 iki 4 vaL popiet
agųaEĖrjinnis)
tais visą žmogaus amžių besrtę- ' sius nuodugniai apie turimus, vi stemplės sienelės esą lygieji rau vidale ir kiek jo imsi. Svarbu la visa (Anthias
PrtlEaa Uconlna pasai susitarimą
turi, pagal
siančitts nemalonumu-. O tie sai su stemple, rodos, jokio ry menys nepajėgia ilgesniam lai bai, kad dažnai - kas pusė va rūšies populiacija
Tei BEBanes 5-1811
kui
susitraukti
(tetanic).
Atsiliestemples uždegimo siikehS nema šio neturinčius nusiskundimus,
-R. VL BLAŽYS
landos, ar kas vaisndą imtumei. tyrėjų nuomonę, nuo 80—90%
lonumą; yra net penkiolikos rū nenustatoma
Matyt, tais atvejais,
PLAUČIŲ m VIDAUS LIGOS
tikra
diagnoze.
Ofi. VVALER J. KIRSTUK
Tos tiesos nė vienas lietuvis nepa patelių.
šių. Jas visas įsidėmėkime rr reika {Taip be tikros diagnozės ligoniai
kai
patinėlių
skaičius
sumažė
Lietuvis gydytojas)
mirškime ir jos prisilaikykime.
•1S2 80. Kedzfc> Areno*.
le, neužmiršdami jų nė vienos, su stemplės negerumais mė
ja
iki
tam
tikro
lygio,
patelių
8825
West 591b Street
Tik tada mes galėsime stemplės
VaL: ptrzoad., antrad Ir ketrtrta4
pa-^ssakokime
—pa- f tosi šen ir ten. Tokių ligonių aroVaL: plrmad. actrad., ketvtrtad. tr
dalis
pergyvena
metamorfozę
g
W
l
:
s
»
vaL
vakaro.
uždegimą tvarkyti
peakt. nuo 12-4 vaL popiet ir 6-»
flestad. nuo 1 lkl • ?aL
ir pakeičia patinėlius. Tokia
vai. vak. Tre«. Ir seStad. uždaryta
-re. Tik tada mes galesf-Jsrskrmdirnar, paprastai, gausėia
Pagal rasRarfaBa.
Apgydžius stemplės uždegimą, unikali savybė — labai vertin
OOM
Mtat.
WA
5-a*76.
stiprėja-.
Jie
lankosi
pas
daugel;
is
stropaus
me tikėtis pagalbos
atsisakoma visokių neteisybių g a s prisitaikymas rūšiai išsau
BacM. tai. WA!broc* 6-8048.
DR. IRENA KURAS
\ gydytojų. Erti pakartotinai daro
gydytoja
g
o
k
Mškmos K-ftav nuotraukos, išvadoje
GYDYTOJA IR CHTRURO«
Aštrų stemplės uždegimą ap
TU. ofSso HE 4-5849. rez. 388-2233
Pealaofeka stemplės uždeprao
...
esti patariama tokiems ligo
Kūdikių ir vaiku ligų specialistė
tvarkius,
lieka
visai
mažai
ką
da
sukeltų negerumų
Dtt KTER T. BRAZIS
niams: "tu turi nervuotą skranryti, idant pakenčiamai jaustu
MEDICAL BUILDING
Gydytojas įtaria stemplės nege | d f ' arba "pas tave skrandyje yra
skrandžio yra gausus. Tokių, ku GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS
meisi
ar
visai
nusiskundimų
ne
3200
West 81st Street
7
2434 We«ą71flt Steet*
rumą - suerzinimą - uždegimą, pradžia žaizdos' .
turėtumei Tada nereikia ieškoti riems joks gydymas nepadeda,
Ofs. teL RE 7-1168, rez. 239-2918
VaL; ptrm^ antr., k«er. Ir peakt.
r-i-trentas ima skųstis sekan
Stemplės uždegimas nustato
ypatingo maistą Mat, rūgštys, pi pasitaiko vienas iš dešimties tūksį l:ft* - 5:«»e Tat pooUC tnč. tr ieftt.
Ofs. HE 4-1818; ras. PR
tik BoMtaroa.
čiais blogumais.
mas iš nusiskundimų, o n e iš
kantiškumas, saldumas jaudina tančrų sergančiųjų; kurie turi vis
DR. J. MEŠKAUSKAS
I. Po krūtinkauliu jaučiamas*. X-Ray. Šitokios nuotraukos retai
tik aštriai įdegusią gleivinę. Jos didelius nusiskundimus - pasitai
Df.
Jtnas
CL
BYU-BYUITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
deginimas (kartais su rūgščiu at-|fcacb nurodo stemplės uždegimą.}
uždegimui praėjus, gali valgyti j ko vienas iš vieno^ tūkstančio pa
Specialybė vidaus ligos
GALVOS
Ot
STUBUBO
LIGOS
jimu b u m o n (pyrosis), ar Nusiskundimai beveik visada nu
cientu.
vienas
S
šimto
atsiranda,
sveiką lietuvišką maistą be jokios
2454
West Tlst Street
gaunamas py* nimas (nausea), rodo j tikrą ligą. Todėl juos su
2898 West 8Srd Street
baimės. Už poros ar keturių sa turįs stirpų stemplės uždegimą,
71-os
ir
Campbell
A ve. kamp,
ypač tų dviejų negerumų susilau- praskime ir atsiminkime jų kilmę.
vaičių po aštraus stemplės užde [nežiūrint gydymo. Tokius tenka
Vai.: plrmad.. antrad., ketvtrtad. tr
penktad. S lkl 7 v. p. p. Tik susttarns.
kiraas sekančiose trijose apysto- Žinoma, stemplės uždegimą leng
gimo gali higieniškai maitintis operuoti. Patraukiama žemyn
vose: a) pavalgius, b) aukstįer- viausiai nustatyt; galime, padarę
stemplė
ir
prisiuvama
prie
dan-J
(gerai sukramtydarnas, ant syk
Valandos pagal susitarimą
lelet. — 282• ninkam a tsi gul us,
c) mankšti specialiu aparatu (gastro scone persivalgydamas ir svaigalų - gos ir skrandžio. (Nissen proceDR. ROMAS PETKUS
nantis - darbuojantis, lankstan- pu) stemplės apžiūrėjimą. Tada
l rūkalų bei virš minėtų dalykų dure). Gerai atlikta Ši operacija
•JKir;
LIGOS — CHIKI KGUA
kaip ant delno matosi ma
j vengdamas)
geru
lietuvišku yra gera pagalba minėtiems ne
DR. EDMUND L GIARA
OBBSSl
2. Atsiiiejimas nesuvirškinto žiausi stemplės gleivinės pakiti
maistu. Svarbiausias dalykas atei laimingiems ligoniams.
l t l IVO. WABASH AVB.
OPTOME7IR1STAS
sto limttOB
(regurgjtatlon). mai. Bet, kiek mūsiškių dabar paW . CENTRAL
tyje išvengimui templės uždegi
Išvada. 'Pataisomą dalyką ren-1
2709 West 51st Street
Atstraugėjimas oru iš skrandžio \ jėgia tokį tyrimą gauti! O stemp Netekusi savos žemės lietuvį ūki- mo yra vengimas trijų visų pa kimės reikiamai taisyti. Visi tai
Tei, — GB 8-2400
(eructation). Vėmimas (emesis). lės uždegimas yra labai dažna li linką vaizduoja Sodybos pažmony- miltų dalykų: kavos (arbatos), sykime savas asmenybes, idant
V«L: pasai susttarlma: plrmad. tr
je akt. Alfas Brinką
DR. FRANK PLECKAS
k«tv. 1-4 tr T-t; antras, tr
- S. Sunkumas ryti (dysphagia). ga ir labai dažnai pražiūrima.
Nuotr. M. Nagte alkoholio ir tabako; Taip, h* ne pajėgtume gydytojo patarimą sa 10-4; sėstas. ! • • « v a i
(Kalba Ueturiiltsl)
Skausmingas rijimas valgio (ody- ViisTrinimo ligų žinovas, dirbąs
per aguonos grūdą kitaip- Mums vo gyvenimo dalimi paversti —
OPTOMETRISTA8
n-rhagia). Spaudimas krutinėję East Lansirrg, Michigan, gyd. Ri- jimas iš skrandžio skysčio stemp [reikia savas asmenybes sužmo atsisakant kavučių, išgertuvių, rū
aksk PrUaflso aksasaa k
(chest pressure). Stempfės spaz cahrd A. Martens tvirtina medi lėn sužadina uždegimą. Stemp ginti, idant pajėgtume tokio kū- kintuvų ir kitų čia suminėtų daly
"Oontart jSBSSąf*
DR.
L
DECKYS
mas 'esophageal spasm).
ciniškoje spaudoje, kad 50-70 pro lės sienelės raumenys iusijaudinę | nui blogio (ir dar blogesnio dva ku.
2818 W. 71M St. — Tei. 797-5141
CTYDYTOJA IR CHIRURGfi
VaL pasai soattarlma. UMaryta trae
4. Žaksėjimas (slngultur). Blo- centu žmonių gauna kada nors žadina gauseenį atsiliejimą — siai negerumu — prietarų) veng
— Merv« tr
r^iskaJtyti.
..
Practical
Gastro
taip
ir
esti
bloginama
stemplės
Z-- kvapas iš burnos (halitoris). savo gyvenime stemplės suerzini
ti.
DR. LEONAS SEIBUTIS
-enterology. Vol. H, N a 4 Julay
as
liežuvis
(hairy m ą — uždegimą. Juk, pvz., uždegimas arba paciento nusis
CmAvfTOBD MEDICAL BLDG.
Žinoma, it kitus nenormalu
INKSTŲ, PŪSLES Ht
August
1978.
tongue). Kartumas burnoje (a nėra tokios, sunkumoj buvu kundimai.
mus žmogus turi tvarkyti, kaip
PROSTATO
CHTRURGLTA
Palinkusiems i stemplės užde suliesėpmą, nutukimą, kietus vi
ter taste In t h e mouth). Kro sios moteriškės, kuri tuo laiku
2856
W.
8Srd
Street
kas gerklės skaunnas (chro- nebūtų turėjusi deginimo po krū gimą pacientams tokią stemplės durius, neramumą gaunamą dėl
DR. A. B. 6LEVECKAS
VaL
antrad.
nuo
1-4
popiet
negerovę gali sukelti atsitiktinis nuoiatmo pinigo g ^ b i n i m a At
nic sore throat).
tine (heartburn).
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tr ketv nuo 5-7 vakare
Naktinis kosulys (nocturToks stemplės uždegimo daž vėmimas ar dėl kokio reikalo per sargiai su vaistais, gydytojo pri
T*L — BE 8-5898
Ofise teL 778-2880, reskL 448-5MI
Seniausia Lietnvnj Radio programa
PabTogėjęs broncht- numas išaiškinamas žmogaus kū- nosį vamzdelio į skrandį įvedi rašytais, vadinamais urccholine.
Bpedslybė Akių ligos
Naujoj Anglijoj U Stoties
WNSR.
DR. J. J. SIMONAITIS
;:•---vveted bronchitis). Pa-f n o laikymu stačiu, kai tuo tarpi mas (nasogastric intubation), Jie gali sukelti stemplės ir visų 1360 banga, veikia sdtmadieniais nuo
8907 West 198rd Street
nors
ir
tumpam
laikui.
Mat,
tada
GYDYTOJAS
astma
(a
gyvuliai ji laiko guisčiu. Žmogui, j
žarnų spazmas ir viduriavimą. 1 4 0 iki 1:30 vai. p o pietų — perduo
Valandos pagal susitarimą
smulkiosios
kraujagyslės
stemp
dama
vetianen},
pasautinra
žinių
san
Adresas 4255 W. 68rd Street
Panašūs į širdies angi- stačiam esant, stemplės su skran
asthm
Kai pacientas kartu turi skrandy
Ofiso telef. R E S-441S
ei, — P S 8-2229
r, n r.egeroma (angina) ypač pa- džiu jungtis atsipalaiduoja nuo lės gleivinėje esti sujaudinamos. je žaizdą v stemplės uždegimą, trauką ir komentarai, muzika, dainos
RrctoVncijOM
teief. O R S - e s i l
ir
Magdutšs
pasaka,
š
i
ą
programą
Toks stemplės uždegimas daž jis paprastai
' :US.
natūralių apsaugos priemonių
gausiai išskiria veda Steponas ir Valentina Minkai.
0R. JANINA JAKšEYIčIUS
Ofiso vaL: pirmad b? ketvirtao
nas esti moteriškei esant sunku skrandyje rūgštį Tokius priseina
?' yrės gyd:-tov-?s paklaus liJ O I l s
Biznio reikalais kreiptis i BaKic TU>
ano 1:00 Ugi 3:00 vai. popiet
moj, žmogui esant nutukusiam, operuoti. Taip pat operacijai ten riets — gelia bei dovanų krautuve,
gorna ar :"is neturįs kurio nors iš
VAIRŲ
LIGOS
'Kino teL HE 4-SlSB. Kama OI
turinčiam kietus vidurius —kon ka atiduoti tokius pacientus, ku 502 E. Broadway. So. Boston, Mass.
virš minėtų neT^rjTnų. Lietuviai,
2SS8 West 8Srd Street
stipaciją ar pilvo ertmėje (perito- rie nesiduoda sukontroliuojami, 02127. Telefonas 268-0489. Ten pat Plrmad.. antrad., kstvlrtad tr penkt
Emokim« angliškuosius turimų
OR. V. TUMAS0NIS
neum cavity) atsiradus skysčio kurių stemplėje atsiranda orga gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra ooo «X lkl 1 vaL Ir nuo 6 lkl « vai
nusi-'-vndimų r>3vadinimus. Kai
CHIRURGAS
*ak
seftad noo 1 tkl « ral
(ascites). Tai? atsitinka alkoho niški pakitimai (susiaurėjimai, site dideli pasirinkimą lietuviška knypasitaikys lankytis pas lietuvis-1
8%
«454 West 71st Street
likams, pragėrus kepenis —joms Kuriems atsiiiejimas į stemplę iš
kai nekalbantį
gydytoją, ne-J
9 7-8989
Re*. GA 8-7278 VaL: pirm., antrad., ketv.
sukietėįus (cirrhosis). Ilgas lovo
Tno^a^ virš minėtu angliškų pa
3-S tr • - ? — * anksto
DR. A. JENKINS
je gulėjimas, ypač senesniems, di :illilllllilMIIIIIMIIIIUinil
vadinimų ligonis pats nukentės,
niiiiiiiimt
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TeLeflse PR 64448
dina galimybę susilaukti stemp
nes gydytojas nepajėgs iš jo s u - |
UETUYOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA IV-sis
S844 West 6Srd Street
lės uždegimo.
F. C WINSKUNAS
rinkti diagnozės nustatančios me
JYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?
diciniškos istorijos. Taip ir bus ne
I lomas. Pogrindžio leidinys. 478 pusi., minkšti virseValandos pagal susitarimą
Stemplės u/degimo gydymas
8197 West 71st Street
nustatyta tikra diagnozė. Tada,
|
liai.
Išleido
Lietuvos
Katalikų
Bažnyčios
Kronikoms
Valandos i-« vaL poptac.
Nemalonu,
kad
pats
stemplės
Rez, _ $27-1985
žinoma, nebus ir tikro gydymą
Tte£. Ir ftestad pairai susltartma
uždegimo gydymas lygiai men i leisti Sąjunga. Chkago, 1978. Kaina su persiuntimu
Iš čia prasidės ligonio vargai ir
DR. K. A. 1UCAS
Ofs. teL 586-8168; sassą $81-8771
kai suprantamas, kaip ir tokio už
jšlaidos be naudos. Susilaukėm lai
$4.91.
IU.
gyventojai
prideda
ekstra
2
0
e
i
taksu.
DERMATOLOGIJA
DR. PETRAS 2U0BA
degimo sukelti nusikundimai. Lo
kų, kada paprastas gydymas ne
CHIRURGIJA
GYDYTOJAS
LR CHIRURGAS
giškas
elgesys
čia
ryškiai
pritai
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DOLERIO NUGYVENDINIMAS

ŽMOGAUS KVĖPAVIMAS •
AUTOMATINIS VEIKSMAS

Dolerio vertes kritimas smukdo kraštą ir griauna užsienio pasitikėjimą
/. MIŠKINIS
Praėjo katalikų Bažnyčios ge- liausią, kad jie yra "nuosaikus",
oulo dienos, mirus popiežiui Pau- nes, sutikdami būti Bažnyčios va
GEDIMINAS GALVA
Vakariečių pirmūnų pasitari
vios dolerio vertės. Dolerio vertė I Kvėpavimas
—viena pačių 3 proc, žmogus pradeda dusti,
liui yi-jam. Susirinko kardinolai dovais, nori išsaugoti tikėjimo
mas Bormoje VU. 16-17 nepatar
jau prilklausė nuo susiklosčiusios ] garbiausių organizmo funkcijų. o jeigu tiek, kiek ir deguonies,
rinkti naują vadovą vadovauti turtą, nori žmonijai parodyti danavo išspręsti pačių svarbiausių
ūkio konjunktūros. Ir tuo metu Žmogus nevalgęs gali išgyventi miršta. Tačiau anslies dvide*?Knstaus Bažnyčiai, niekada ne- barties geriausius kelius į Krisūkinių klausimų. Liguisto dolerio ryžto nė vieno klausimo spręsti. Se JAV vyriausybė nepadarė tinka mėnesį ir net daugiau, negėręs — nio negalima pavadinti nuodin
liekančiai be Dievo pagalbos ir taus skelbtąją dievišką karalystę,
niai prasidėjęs ūkines politikos mos išvados. Keturgubas įveža keletą dienų, o nekvėpavęs — gu, bet jeigu io ore yra daug,
be vadovo, paveldinčio šv. Petro nori katalikų Bažnyčiai ir visai vertė vis krinta. Vakarų Europos
lopymas tebetęsiamas iki šio me mos naftos kainos pakilimas pa vos kelias minutes. Todėl visai nebepašalina iš kraujo ir neuž
valstybiniam
bankams
pavyko
su
sostą, saugojančio tikėjimą, skel- krikščionijai pagelbėti Kristaus
to. Vyriausybė rodė visišką be dėtį dar pablogino. Krašto ener-į logiška manyti, kad nuo to, kaip leidžia vietos deguoniui —orga
biančio Evangeliją. Džiaugsmin- meilės ir teisingumo kelius susi- laikyti staigų dolerio vertės kriti
jėgiškumą infliacijos klausimui getikos klausimo sprendimas vis į žmogus kvėpuoja, pasak medici nizmas žūva, stokodamas deguo
gai nuskambėjo tradicinis sakinys rasti Tuo gali būti į tikras Hek- mą. Japonijos valstybinis bamkas
spręsti, kai ji teieškojo kitų "ge atidėliotas. Net ir tuo metu, kai; nos specialistų, gali priklausyti ir nies. Taigi deguonis yra būtinas
oemus
011
VTL24
panaudojo
400
mil.
dole
"**5.
^P*
— Turime po- vienas katalikas ir kiekvienas
medžiagų apykaitai — jam jun
piežių", kuris vadinasi Jono Pau- žmogus, jaučiąs popiežiuje mora- rių vertės išteklius savos valiu* ros valios", bet pamiršo savo nepaprastas naftos įvežimas žlug žmogaus sveikata.
ryžtą.
Prezidentas
J.
Carteris
ta
tos,
bet
nepajėgė
sulaikyti
dole
dė
dolerį,
kongresas
vis
dar
del
liaus I-jo vardais.
linį, dvasinį autoritetą ir jam suŽmogus gyvena oro aplinkoje, giantis su maisto medžiagomis
rio kritimo. Tą dieną doleris kri po pamokslininku, kuris vieną sė prezidento pateikto energeti
(joms be ugnies degant) išsiski
Išeinant vienam popiežiui, ii- teiktas Kristaus galias,
to žemiau 200 jenų, o VIIL3 suko sako, o kitą daro. Jo vadovauja kos įstatymo svarstymą. Tiesa, sudarytoje iš 78 proc. azoto, 21 ria energija, kuria žmogus yra
giau ar trumpiau vadovavusiam
Naująjį katalikų Bažnyčios vama vyriausybė ir šiuo metu te prezidento pateiktas įstatymo su proc. deguonies ir nežymaus kie gyvas.
si apie 180 jenų.
Bažnyčiai, ir ateinant kitam, ku- dovą —- Šv. Tėvą Joną Paulių I
kio kitų dujų. Kvėpuodamas orga
Šiame pokaryje doleris buvo beveda dvigubą infliacinę politi manymas nebuvo išsamus ir nuo nizmas gauna iš oro deguonies
ris turės vadovauti, mokyti ir vai- katalikai sutinka su džiaugsmu
ką krašte ir užsienyje.
Kvėpavimo mldymas
seklus, bet kongresas vis nesiry
Syti, žvelgiame ne tiek į rinki- ir pasitikėjimu. Jie tiki, kad jame pasaulio viešpats. Karą pralai
ir pašalina iš audinių medžiagų
žo nesklandumus pašalinti ir viTarptautinė valiuta
mus ar asmenį, kurį rinkėjai iš- veikia Šv. Dvasia. Į naują va- mėję kraštai pateko į neregėtą
Pasak medikų, kvėpavimas yra
apykaitos produktą — anglies
skurdą.
Jie
kėlėsi,
lyg
feniksas,
iš
suotinai
klausimą
spręsti.
JAV
ūrinko, kiek į popiežišką mstituci- dovą katalikai žvelgia su meile,
tėra 0.3 automatinis veiksmas, reguliuoja
Po pasaulinės ūkinės krizės, kio politikos nesklandumų r e i k i a '
, .
f fT. ?? ' ,.
ją, kuri jau beveik du tūkstan- nes žino, kad jis savo patirtimi, griuvėsių ir pelenų. 1950 m. už
^ėja iki mas specialaus pailgųjų smegenų
.
-i
~Z
.
i
.
I
proc
Jeigu
io
kiekis
padi
čius metų gyvuoja ir atsilaiko ir tikėjimu yra jau įrodęs kardi- į o l e r l " J * * ™ *** 5( V o k i e - kurią sukėlė valiutų nuvertini ieškoti ne tik netaupiame ir necentro. Padaugėjus deguonies
mas išvežimui skatinti ir nepap sklandžiame energetikos ūkyje,
prieš visas audras. Popiežius at- nolams, turėjusiems pareigą jį iš- & ų m a * a s a r A
kraujuje, jis slopinamas, o didė
stovauja Bažnyčios kūrėjui Kris- rinkti, savo krikščionišką ištiki- Šio meto doleris tegali pirkti apie rasta spekuliacija dolerio įtaka bet ir visoje JAV ūkio politikoje. atsiteisti už užsienio prekes ir pa jant anglies dvideginio kon
tui, atstovauja ir visiems tikin- mybę religinėje ir pasaulietinėje 2 markes ir 1,7 šveicarų fr. Pa padidėjo tarptautiniame atsiskai
tarnavimus. Tai ir buvo dolerio centracijai jis dirginamas ir ska
Dolerio vertės kritimas
sekmės aiškios. Dolerio vertė už tyme. Bretton \Voods konferen
tiesiems.
veikloje.
tina kvėpavimą. Taip organizme
sužlugdymo esminė priežastis.
cijoje 1944 m. nutarta išlaikyti
sienyje
nepaprastai
krito,
nepasi
Dolerio
vertė
krinta
krašte,
Kai iŠ tolo žvelgiame f popie*
Tuo būdu doleris pateko į in palaikoma optimali tų medžiagų
pastovias valiutas. Doleris tapo
dar sparčiau užsienyje. Nuo 1977. fliacijos srautą. Užsieniečiai, no pusiausvyra. Visa tai vyksta sa
SilS istoriją, regime skirtybes net
^ ^ ^ ^ ^
^
^ tikėjimas juo padidėja
tarptautine valiuta, tuo metu pa
Kodėl koleris nugyvendamas?
1.1 iki š.m. rugpiūčio 1 d. dole-l r e < į a m i ats ikratyti infliacinių do vaime, žmogui sąmoningai į tą
K
pačiuose
rinkimuose.
Bet
popie•
•
•
*:
x*
i
x.
t>
t
C. .
> . . ,
tv
kia prisiminti apaštalo šv. Pau- Kurios priežastys lėmė jo vertės grįsta auksu. Kiekviena valstybė
žiai nors karais buvo ateję su }ia^ ^ m , Ud'TaehAenas vy(ne privatūs asmenys) galėjo tu rio vertė Prancūzijoje krito 9.4 i e r i U } e m ė sup į r kinėti JAV pasko procesą nesikišant, kaip savaime
kritimą?
Deja,
JAV
vyriausybė
ir
proc, Fed. Vokietijoje 11,1 proc. Ja los lakštus, namus ir įmones. A- plaka širdis, virškina skrand : s ir
dideliu žmogiškumu, pirmiausia . . . .
. . , -*
t„
•
«r-i/
..
nausias kunigas, paimtas išx žmo- spauda nesistengia į šiuos klau rimus dolerius iškeisti į auksą, ponijoje 32,5 proc. Šveicarijoje
buvo ir vra Dievo tarnu tar- .
• r
»
merikiečių įdėtas kapitalas užsie- veikia kiti vidaus organai. Tanių, yra įstatomas žmonėms tuo- simus atsakyti. Prezidento ūki mokančią 35 dol. už unciją. Ch. 33,6 proc. Dolerio vertės kritimas
nyje ėmė tirpti.
i čiau kvėpavimas ypatingas tuo,
nai" — vadovai ir tikėjimo sau
se dalykuose, kurie liečia Dievą niai patarėjai ir vyriausybės na tie Gaulle, nepasitikėdamas JAV susietas ypač su užsienio prekvgotojai. Šiandien istoriškai net
Dolerio padėtį dar pablogino k a d * a l i m a » ^ ' ^ " v a l i n g a i
<Žd.5,l). Pop. Jonas Paulius I, ki riai pučia optimistinius burbu vyriausybe, už sukauptus dole ba. 1977 m. JAV net už 29 bil
k u r i a m laikui
"Annuario Pontificio" — oficia
sustaMv* B
lęs iš darbininkų šeimos, pažįsta lus, klaidina visuomenę. Net ūki rius pirko auksą, kurio kaina pa dol. prekių daugiau įvežė, negu federalinio biudžeto nesuvedi-1"
kvėpuoti dažniau, giliau. Todėl
lus Bažnyčios metinis 'dvasiškikilo
šešis
kartus.
mas
ir
spekuliatyvaus
iždo
sek
žmogaus vargą, darbo sunkumus, nė spauda pasižymi lėkštumu ir
išvežė. Šiais metais per pirmą
jos, tikinčiųjų ir institucijų sąra
retoriaus M. Blumenthalio pa žmogui ir kyla klausimas, kaip
gyvenimo
naštas
ir
žmogiškas
net
neatsakingumu.
Ji
stovi
už
1970
m.
JAV
pradėjo
prekių
pusmetį
įvežimas
dar
padidėjo
šas nepasako tiksliai popiežių
reiškimai: dolerio vertė per aukš reikia kvėpuoti, norint būti sveidaugiau įvežti kaip išvežti. 1971 50 proc, lyginti su praėrusių me
skaičiaus, bet vis dėlto naujasis silpnybes. Kaip Venecijos patri- smilgos, bet nemato miško.
ta. Tai paskatino dolerio vertę kesniam.
m. prezidentas Richard Nixonas tų pirmu pusmečiu. JAV įsiskoli
laikomas 263-čhioju popiežium. jarchas, tai yra didelės su ilgo
dar kristi užsienyje.
šalutinės priežastys
Skirtingos nuomonės
panaikino dolerio padengimą nimas už prekes užsieniui per
Tai visai nereiškia, kad po mis tradicijomis arkivyskupijos
valdytojas,
pažįsta
tą
kadaise
bu
Europos ūkinės bendrijos kraš
Karą pralaimėjusių kraštų gy auksu. Nuo to meto Federalinis pirmą pusmetį siekė 16,4 bil. dol..
Mokslininkų medikų ir kitų
piežiškas paveldėjimas ir nuola
vusią
turtingą,
o
dabar
gana
bankas
galėjo
spausdinti
dolerių
nors
naftos
įvežimas
sumažėjo
tai liepos pradžioje Bremene nu-, nuomonių šiuo klausimu yra įvai
ventojai, ypač japonai ir vokie
tinis popiežių tęstinumas nėra
aiškus ir tikras. Praeitis istorijo skurdžią aplinką ir skurdžius sa čiai, dirbo nepaprastai įtemptai kiek tinkamas. 1971 m. gruodžio 13 proc. JAV liko du keliai atsi tarė sudaryti fondą savo pasto rių. Pavyzdžiui, Rytuose nuo seno
je gali nebūti visur tiksliai įra vo tikinčiuosius. Bet jų tarpe taip skurdui pašalinti, gerovei skatin mėn. susitarta išlaikyti pastovų teisti užsieniui: mokėti tarptauti vioms valiutoms išlaikyti. Tai yra gyvas tikėjimas, kad kiekvie
šyta, bet yra tikra, kad naujasis pat nestokoja ir turtingųjų bei ti. Jų vyriausybės rūpinosi iš valiutų kursą. Iždo sekretorius ne valiuta doleriais ar atsiskaity ženklas, kad jau prasidėjo dole nam žmogui likimo skirta kvė
Bažnyčios vadovas, į kurį jau nu išnaudotojų, kovojančių už Kris spręst? painius tautos ūkio klau John Connally paskelbė, kad do ti kaip ir kiti kraštai, naudoiant rio tarptautinės valiutos nuvai puoti tam tikrą skaičių kartų;
kreiptos visu katalikų akys ir net taus teisybę žemėje ir kovojančių simus. Savo žaliavų neturintys lerio vertė, lyginti su kitomis va paskolas. JAV pasirinko leng nikavimas. Dar galima atstaty atkvėpavai tam tikrą skaičių ir
:
pasaulio dėmesys, yra tiesioginis, prieš Dievą ir Bažnyčią. Taigi kraštai tapo svarbiausiai prekių liutomis, liksianti pastovi. 1973 viausia ir pavojingiausią kelia: ti dolerio vertę, bet amerikieč:a keliauk sau į kitą pasaulį. To
: tikras ir dabarčiai skirtas šv. Pet jis pilnutine prasme yra paimtas išvežėjais. Kraštuose įgyvendin m. JAV nepajėgė išlaikyti pasto- spausdinti daugiau dolerių, jais deda viltis, kad tai padarys kiti. dėl siūloma žmogui kvėpuoti lėiš žmonių ir įstatytas žmonėms ta ūkinė pusiausvyra. Krašto gy
j Čiau, žinoma, giliau ir tokiu baro įpėdinis.
:
juos
suprasti, mokyti ir nurody ventojai gyveno iš savo išteklių.
*
du prailgins gyvenimą. O štai mi
ti
geriausius
krikščioniškus
ke
Fed.
Vokietijos
metinė
infliacija
nėtosios
naudos kvėpavimo teori
Kardinolas Giuseppe Siri, Gelius.
Jo
sielovadinė
patirtis
nuo
tesiekia
2,7
proc,
o
Japonijoje
da
jos autoriai mano v'sai k:t?:->:
nuvos akrivyskupas, dalyvavęs
g;!ų kvėpa i"v."1. ; ie laiko žro
s
dviejų ankstyvesniųjų popiežių parapinio darbo iki didelės vys bar mažesnė už esančią JAV.
kupijos
valdytojo
yra
jo
atitiki
amžiaus
maru,
nuo
kurio
žūva
rinkime, savo pamoksle įspėjo
JAV darbo našumas yra žemes
I 80 proc. žmonių. Deguonį vadirinkėjus: "Neturime manyti, jog mo šiuos laikus įrodymas ir jo nis, kaip kituose vakariniuose
kaip
šventosios
Dvasios
įrankio
! na pavojingiausiu nuodu, o ar.gŠv. Dvasia viską turi atlikti Tu
pramonės kraštuose. Infliacija
| lies dvideg:nj, organizmo atmarime žvelgti atsakingai ir į save, valdyti Kristaus Bažnyčią tinka šių metų gegužės ir birželio mėn.
i tą, — gyvvbės nešėiu. Tuo rem
kad apsisaugotume nuo neišmin mumo žymė.
pašoko ligi 11,4 proc Darbinin
Trys
šio
šimtmečio
popiežiai
damiesi, jie siūlo kyėpuoti kuo
tingų įtakų". Naujo popiežiaus
kų sąjungos ėmė reikalauti vis di
:
paviršutiniškiau ir mažiau, —
rinkėjai - kardinolai į rinkimus fte,o valdyti katalikų Bažnyčios desnio atlyginimo, prašokančio
I tokiu būdu esą galima lengvai
ateina su savo įsitikinimais, už ką f tos pačios Venecijos arkivys- net infliacijos šuolius. Kapitalo
išgydyti vos ne nuo visų žinomų
atiduos balsą. Ateina taip pat su ^upų ir patnjarchų sosto - Pi- įdėjimas į gamybą sumažėjo. Kai
ligų. Tai kitas kraštutinumas. Šis
savo tautiniais ir aplinkos papro- J"* * £ * * £ šventuo,u) Jo kurios pramonės šakos, nesuge
ir kiti naujosios "teorijos" teigi
čiais, kurie vra jų žmogiškumo nasV^IIirdabartmisJonasPau- bančios varžytis su užsienio ga
niai tokie nepagrįsti, kad net be
dalis. Bet ateina rinkti pagal sa- -»» I, pirmasis iš 263 popiežių mintojais, maldauja vyriausybės
prasmiška juos nagrinėti. Auto
vo supratimą, kuri jie yra įsigi- pasirinkęs dvigubą vardą,
apsaugos. Vyriausybės priemo
rius
paprasčiausiai sumaišė prie
ię savo laike ir savo sąlygose.
Pop Jono Pauliaus negalima nės gali laikinai vietos gamybą
žastį
su pasekme, ir išėjo, kaip
šv. Dvasia veikia, bet veikia per pavadinti nei konservatyviu, nei paskatinti, bet ne įmonių našu
tame vaikiškame juoke, kad vė
žmones iš įvairių tautų, rasių ir liberaliu, bet tik tikru socialiniu, mo klausimą išspręsti.
jas pučia todėl, kad medžių šakilmių. Visi rinkėjai laulda nau- paprastu ir giliai žmonių reika
JAV
vyriausybė
bandė
įvairias
Dr.
K.
J.
Valiūnas,
Vliko
pirmininkas,
ir
inž.
Br.
Nainys,
PLB
valdybos
buv.
pirmininkas, neša vainiką
lo Bažnvčios vadovo, kuris sau- lus suprantančiu vadovu, norin(Nukelta į 5 psL)
Nuotr. VI. Bacevičiaus
gotų tikėjimą ir skelbtų evange- Su sekti dviejų pastarųjų popie- priemones durstyti, bet neturėjo prie paminklo lietuvių dienų atidarymo proga Toronte
linį mokslą, kuris atstovautų žių pėdomis. Pop. Jono XXIII-jo
Kristaus Bažnvčiai ir būtų tar- meilė paprastam žmogui ir papdaug geriau su mama, ar n e ? A r jis d a r persekioja? t a s jos laiškas per tą kaimyną... Jos vyras negali at
tum paties Kristaus paskirtas šv. rastumas su kiekvienu, bet kartu
Neatiduoda likusių daiktų?
važiuoti; ji — per metikas užstatas... Ten baisu! Mū
Petras, apaštalų pirmininkas. Ta- ir didelis rūpestingumas Bažny— Nesvarbu daiktai! — Ji nervingai atsakė, net sų Lietuvoj...
čiau tai neišskiria rinkėjų valios čia, net imantis tokio didelio ir
pamojavo ranka, tartum ką užbraukdama. — Kam aš
Ir... Kita naujiena... žinai, ką? Vargūnas pasipir
Ir nusiteikimu, neišskiria nė jų reikšmingo darbo, kaip Vatikano
tau pasakiau, kad išsikėliau?
šo Austei! Iš pradžių ji tik juokės... Bet, kai išgirdo,
noro, kad Bažnvčios vadovas bū- II visuotinio susirinkimo, o pop.
— Marianne:.. — Jis šuktelėjo su priekaištu balse. kad Genė... Žinai, ta jos draugė, kurios aš nemėgau...
šJUt BtTA
tų šio meto Dievo balsas Smo- Pauliaus VI-jo kantrybė ir mei— Aš esu laisva! — J i pakėlė galvą, žiūrėjo tie Genė žuvo... Su kitais automobily, neaiškiom aplin
nerns.
lė sprendimuose, vykdant susi- 93
siai jam į akis. — Užteko man vyro interogacijų, šni kybėm. Austę labai sukrėtė... Kitą dieną ji Vargūnui
pinėjimo, įtarinėjimų!..
Romanas
pasakė — taip... Už jo tekės, netrukus. Išsikraustys
Pasaulietiškai aptariami kardi- rinkimo nuostatus ir darant reinolai — rinkėjai "liberalais", kalingas reformas, atrodo, yra
Almis pagalvojo: koks išdidumas! Pakelta galva, su Lėlyte...
Atsitiesė. Jos rankoje buvo šluostiklis. Jis pagal
"konservatyviaisiais" ar "nuosai- naujojo popiežiaus kelias, kuriuo vojo: tos rankos, tie dailūs pirštai turėtų bėgioti pia žvilgsnis liūdnas, beveik šaltas. Kietai suspaustos lū
Staiga jis nutilo. Apsidairė. Nors jie kalbėjosi vo
kiaisiais", bet tai politinis spren- jam reikės eiti Tai reikalauja di- nino klavišais... Ji žvilgterėjo į Aimį, lėtu žingsniu, pos... Vokietė! Rytų vokietė, gal su prūsų (iš senelio) kiškai, bet jis lyg nenorėjo, kad kas išgirstų. —
aimas kuris skirtingai supranta- dėlės išminties, didelės energijos lyg ko delsdama, nuėjo prie išpakuotų didelių dėžių priemaiša? Trumpą momentą jį apėmė graudulys tar
— Marianne...
mas Bažnvčioie. Visi jie vra kon- ir pasitikėjimo, kad per j * veiks skyriaus kampe, nusipurtė nuo rankų, dulkes, grįžo tum mažą vaiką; norėjos p n s l ^ s u s t ir pravirkt... Tas
Vėl nutilo. Ji pasisuko į šalį, tvarkydamasi, šluos
sen'atvvūs tikėiimo požiūriu, nes Šv. Dvasia. Tokį naująjį popie- prie stalelio.. Pirkėjų nebuvo. Jokio žmogaus aplinkui. graudulys greitai dingo. J i s atsitojo, žvilgterėjo į tydama dulkes nuo pinigų dėžės, ir... labai išraudo.
visi nori išlaikyti tai, kas pa- žių - J o n ą Paulių I mes ir su- Blankiai švietė išretėjusios lempos. Net ir Almiui la laikrodį:
— Marianne, jeigu tavo skyrybos formaliai greit
skelbta Evangelijoje. Kai kurie tinkame. Tokiu pasitikime ir reiš- biausiai patikęs paveikslas, primenąs Europos gam
— O aš norėjau pasikalbėt... Aš tiek daug turė- užsibaigtų, mes... Po Austės vedybų... Juk mes galė
gal atrodo "liberalais", nes dau- kiame jam, atstovaujant Kristui, tos vaizdą, buvo parduotas. Marianne ėmė tvarkyti kaž jiu naujienų!
tume būt laiming... Ar tu taip nemanai? — J i s tary
giau žvelgia į laiko balsą ir mo- nuoširdžią ištikimybę ir meilės kokius popierius pravirame stalčiuje. Almis prisėdo
tum norėjo su ja pasitarti...
J i patylėjo. Dgai Jis j a u norėjo apsisukt ir nueit.
dėmių priemonių pritaikymą ti- pagarbą.,
Ir pasijuto labai nejaukiai, nes visiškai ne taip pa
ant kėdės kraštelio, visiškai arti jos. —
Lyg šaltis jam dvelktelėjo, lyg išdidumo ar pykčio še
Pr. Gr.
kėjimui skelbti. Tačiau yra tikssipiršo
(ir ne tuo laiku), kaip buvo manęs... J i s nulei
— Kai Gelicija grįš, ar galėtum su manim nueiti šėlis... Nenori kalbėtis, — nereikia... Jis — irgi išdi
do
galvą.
Iš raštinės išslinko Marianne skyriaus vedė
kavos?
dus.
*MMt jas; ji paskubėjo jam nusišypsoti Almis nebežiūrėjo
— Tavo pertrauka pasibaigė. — Ji atsakė, nepa
— Tai sakyk-. Atsiprašau, Almi. Man labai sun į laikrodį, nors žinojo, kad vėluoja...
tik kirmėles išvaro, bet padeda
GfiLfcS LIAUDIES
keldama
akių.
ku...
Sesers laiškas? — Man įdomu... tavo naujienos...
virškinimui
ir
gera
priemonė
MEDICINOJE
— Pasimatysim. — Marianne tarė, nueidama pa
—
Tai
nieko.
AŠ
galiu
kiek
pavėluot.
Almis
lengviau atsikvėpė. Viskas — kaip buvę! sitikt deparmentan įžengiant pirkėją, — Ačiū... — Jos
švelninti įvairioms
moteriš
Truputį pavirinti piliarožių koms ligoms.
— Kam vėluot? Darbas yra darbas. Tu niekad Jis vėl prisėdo ant kraštelio kėdės. Ji stovėjo tiesi,
žodžiai ir maniera buvo pritaikyti biznio pasauliui.
(dedešvų) lapai yra gera prie Tokiu skysčiu gydomi ir įvai nevėluoji...
liūdna, bet dabar — lengvai šypsanti. Nuo jos šypse
Almis beveik savy keikėsi dėl nevykusio išsiplemonė vaikams gydyti nuo vidu rūs įdegimai ir nudegimai (rei
— Tik šiandien. Kas yra Marianne? Blogai jau nos, Almiui atrodė, — visame skyriuje buvo daug
pėjimo, dėl tos šaltos aplinkos. Jo diena atrodė jam —
rių kirmėlių.
šviesiau.
kia dėti prie tų vietų). Galima tiesi? Mama serga?
Į litrą vandens reikia įdėti net ne skystį gaminti, bet tie
— Niekas.
"Tai ji čia šviečia, ne tos negyvos lempos"!... — suvelta, sumaitota. Slenkančiuose žemyn laiptuose jis
pasijuto, lyg jis pats slinktų žemyn, lyg jo gyvenimas
— Nesakyk, aš pažįstu...
saują piliarožių lapų, o kad siog dėti jaunus lapus prie įde
Praskriejo mintis.
Ji ilgiau patylėjo. Buvo čia daug šilčiau, negu že
skaniau būtų — dar medaus, gusių ar nudegusių vietų.
I r jis ėmė greitai kalbėt, trūkčiodamas, šokinė grimstų į kažkokią tamsią olą; viskas, viskas — že
mutiniuose aukštuose, — net slopu. Ji lėtai pakėlė damas... Lyg vaikas, kuris viską skuba išsakyt, kad myn...
taip pat žiupsnelį cinamono ar
ranką ir braukė nuo kaktos prakaitą...
neužmirštų...
imbiero, ir po porą šaukštų įsiū
— Al, neklausinėk
— Atvažiavo iš Lietuvos mūsų buv?s kaimynas
lyti vaikui tris kartus per dieną. — Kiekvieną dieną Amerikoj
(Bu* daugiau-

^heveldt roA

Be kftft ko< toka saistą* ne pradeda rūkyti 4^000 paaugta.

— Kodai? — Gerai Neklauainėstc* Bet gi taal Užėjo. Austė gavo gintaro karolias iš aeaers, aerašy- [

c
\
ę*
3CB CfflEKS 0 8 0

DRKDGSS, antradienis, rngpmcio mere 2 * 2.

C L A S S I F I E D G U IDE

Neseniai Austrijoje moksli
ninkas A . Koįteris paskelbė
gan įdomius gamtini!* resursu
Mi^C£LLAN£OlS
&E A L E S T A T E
naudojimo ir ajlinkos teršimo
tyrimus. Dabar Vienoje vienas
i «uinwiiiiiiiwuiiiuiiiiiiiuuiiiiiiuumit
New de iuxe 2-flate
žmogus
vandens
sunaudoja
penkis kartus daugiau neį prieš !
6447—51 S. Aostin Ave.
šimtą metu. Kad sudertų šim-' Opeo bouse Sanday 12 to 5 p. m*
Plauname ir vaškuojame
tas litrų benzino., automobiliui
TeL — 586-6416 ©r 4**-2596
viią, rūšių grindi*.
reikia 350 kilogramii deguo. 4. M J B N V S — 1W. KK 7-5168
Automobilis
n:cs.
auvažiuo- - _ ; it fiomaa. Ttnto d*elei seunai. j »»»«lll'^tmilllliWmiUiUllUlUHUIimM

V ALOME

u t i m s m B«tBos

N O Rl

P I B E T I

Ieškau pirkti senus medinius baidus
gamintas prieš I8S6 ta.: Komoda*
stalus, kedro skrynias, kėdes, t. U
"OrientaJ' kilimą, ui prieinamąjį
312^81-3334
~
l&MJUMOJAMA — *OB BENĮ

ISNUOM. 5 kamb., 2-jų miegamų bo
į tančių kilometru, sunaudoja de- į įrengtas rūsys. 2raaš.ąaražas. $40,000.!
^ ^ j \ .\OREI8!ES*
tas Marąuette Parke, arti bažnyčios,
se ir Tataaan. 5 kam mūr. Beisnenimt kartų daugiau deguonies,
TeL 92S4K9
nogu vienas žmogus per visus tas. 2 mažinu garažas. Piatus lotas.!J
piiCnid«W|Mn— gero*
$37,900.
prekes.
Maistas
ii
Europos
modeli*.
metus. Septyniems mfijonams
8809 & Tttlley Are. Liuksusine 3- 2*0S W. 6» St., Ctucagn, B t SOS2S.
austrų kvėpavimui reikalinga
jų miegamų rezidencija. "Cathedral"
apie du milijonai tonų deguo lubos, l i į vonios, 234 n»as garažas, tmiiHtfiiiHidiuiHiiiiiiHHiiiiHiumtntmi I~ S i G i K I_sf T E D A B A A
nies per metus. . Pramonė ir šoninis {važiavimas. $7^500.
uin(riiiiiHllltliiUfu:ii!!lHiiitHliU»UaHi
t0<& —. 20<rc — S0<S P*«i«« mok«s*te
transportas kasmet jo suryja
68 ir RockwefiL 2-jų butų po 5 kamb. ož •pdraod* w w ugnies ir sotoaaoDR. JB0ZSS JAKŠTAS sako.
dvidešimt kartų daugiau — ar medinis namas. Pilnas rūsys. 2 maS. Wlto oaa «»«**.
garažas.
Žemi
taksai
$26.900
ba įjjfc kiek reikia 140 milijo
FRAMK
Z A P 0 L I S kad Vincas Uulevicius vie
66 ir RocktraiL 3-jų bute mūr. 6;
iu stacijų savaitėje Dainavoje susirinkęs- būrelis artimųjų, i š kairės: Algis Faigie- nų žmonių. Apskaičiuota, kad
Lietuvių Fronto
aaOS?4. 1 M « « H Strae«
nas ii pirmųjįį pasišovęs eiti
nius, kun. A. Saulaitis, Liuda Ragka>me ir Algis Eauuhaitis
CbticMgo*. niinois
Nuotr. Jono Urbono 1969 metais, degant Kurui, bu kamb. ir 2 po 3 iamb. Gerai išlaiky
| Šaltinius, parašydamas mo
tas namas, 3 atskiri gudym&L Naujas
TeleC GA 4-8*54
vo išskirta 38 tūksUnčiai tonų; 2 maš. garažas. Tik $45,000.
numentalu veikalą
sieros dvideginio ir 265 tūks
45 ir Tahnan. 2-jų butų medinis — IttttUmiUUMIUMUHIlUIHIIlitinilUIHrU'
tančiai tonų anglies viendeginio, 5 ir 4 kamb. Tik $26,500.
SIOHTIHIAJ Į UETUV4
49 ir Arteslan. 2-įą butų snedfeis
115 tūkstančių temų suodžių,
•*
ir kitus kraitus
Geros pajamos. Garažas. S26.900J. VAKELICN AS
dttlknį pelenų.
NllDZrVSBAa. 4065 Areher Ave.
Ryšium su tuo labai padidėja Jei galvojate
ClSemgo, OL 606S2, tefcf, 927-6680
Prieš 211 metų Kanada gavo ženklus. Veda savo vidaus ir styfoės santvarkos, tada kar&BeKana $12.te.
žmonių gyvenime želdinių vaid
PARDUOT,
NUOM0T
AR
mftnuftutuiUfttHHiHiitHiHrHnitmimH
dabartinį jos statusą. Anglijos) užsienio politiką. Ją s u Angli nės postą užimtų General g o APDRAUST
muo.
Austrijoje per pastaruo
3ttiUHiHtiiinHiiHUMttiuiui!uuuitttiinn Knyga gaunama "Draugo"
_ _
karalienė Elžbieta II-ji yra ir ja riša tik formali Anglijos ka bernatorius ir Kanados vyriau#vi
Jūsų nuosavybe, prašome kreiptis J
d€Šmtfc
VDlS
svbė
tai
patvirtintų,
o
Trudeao
™
*
****
^
&***
rūna.
Anglija
veda
antikomuKanados karalienė. Ji dažnai
administracijoje.
iankosi Kanadoje su vyru, 61 niacine pobtaiką, o Kanada pasffiktų prie respublikos v * . | « ^ » « «
J * S
Spalvotos ir Paprastos. Badijsi itiKiinKaitnmninifHtiimttuiinififiMii:
Medienoe ištekliais (daugiau
kartais ir su šeima. Dėl jos. kartais pasuka ir i komunistų stybinio vairo.
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
kaip 200 kietmetrių iš hektaro)
kaip Kanados karalienės, eina į pusę?
.- . . . ,
Ką sako lietuviai dėl Kana
Pardavimas ir Taisymas
4243
W,
63nl
Street
iti-.<^»K?rii!tii!aitittn
Austrija yra viena tumngiauginčai kanadiečių tarpe. AngKanados žydas G. B- Horo- dos ateities? Senesnės kartos
141 6 U I AS T f
TeL — 767-0600 _
oų šabų Europoje.
Mik.
a l k o s kilmės kanadiečiai palai- vmch sako; "Mes, kurie atvy lietuviai kurie į Kanadą atvy
2546 W. S9tfc Sfc, 4 a t T?«-148«
ko karalienę, o neasgliškos kS- kome ią kitų kraštų, nors unks ko 1927—30 metais, karalkoei
luiuiiiiuasaiaini
iiuuiiii»iuiuiit4iiui»ninu3n»iu2ij:i3>r
mės dažnu atveju išeina prieš i čiau ir. neturėjome. ryšio s u nėra palankūs, nes jų dauguma,
, -—.Amerikoje .šiais metais
Idalis
ją. Kvebeko provincijos gyven- j Anglijos karūna, turime rody- žiūri f Maskvą. Kiti lietuviai
(MAriB peehfti yastrtaJran»B a v t e s s *
manoma_
bus...
2
0
mii
turistų,
2-jų
ankštų
mSto
namas
ir
Z
au
Jų arganusavimas b slaptoj! ^sfkk
tojai, kurių dauguma yra pran ti Anglijos karalienei ištikimy sako. kad Lietuva būtų laimin tai 1Z =ūl kanadtočĄ, 22 mil. to „garažas. Apie 360OO.X pAjaaų.
prka bolševikus. Saygą paraie me«
cūzai, jau prieš keletą metų bę (alfegiance). Mano tėvai at ga, jei turėtų tokias sąlygas, meksikiečių, S50,OGC japonų, Naujas stogas ir gazu šildymas, Ap. OOS2K3S FA2CELS ZSPSSSS
joras Petras Gudelis. 202 pusk
SiUifTiNiAi
Į
U£TU¥4
kokias
turi
Kanada
po
Anglijos
vyko
iš
Rusijos.
Mes
esame
išėjo prieš karalienę net su de
sauga ano potvynio. Alum. iangai. S8XS a BaMtcd St, Cblcago, VL COCOS
190,000
britų
ir
p
o
kiek
mažiau
Spausdinta Romoje 1975. Tik dabar
Galite pirkti už $41,800.00.
monstracijomis. Dėl to karalie žydai Tenai nebuvo seno ry karūna.
2501 v> «»th sc, chioaco, m. eoest gauta. Kaina $6.00kitų, kurie čia išleis 96 biL doL
Modernas 15 metų maro namas.
N e visur ir karalijos yra lai
Teie«.: »26-27S7 — 2&4-3S30
nė dabar vengia ilgiau sustoti šio su Anglijos karūna ar kara
savo pinigų.
2 butai ir profeskmaini liuksus ofisui
Užsakvmua siųsti:
Vytaotea Vateatteae
liška
šeima".
Horowitch
neži
mingos.
Vienas
Afrikos
kara
Kvebeko provincijoje.
patalpos. Daug priedų. Marųuette Par
4545 W. SSvi St»
no, kad Rusijos caras Mikalojus liukas pasiskelbė net imperato
ke. AukSU kokybe. $50,000.00.
Prancūzai norėtų,
kad jų II ir Anglijos karalius Jurgis rium, nors j o valdomo krašto
llllllllIlllllItiUlUUIHSUMHHl
DL
Gražus platus sklypas ir garažas
UUUiiiUKHitlUiiiMilIUIHfiiiiitUtiiUuiUI
provincija priklausytų Prancū V buvo pusbroliai
J ų moti žmonės g y v e n a pusbadžiu, ir
Marąuette Parke. v«rtmgas pirkėjui
Julinbjaus gyventoju prideda 5%
zijos karaliui. Deja, Prancūzi nos buvo Danijos karališkos vaikšto pusplikiai, B e t g i ir t o 
rankeerį
joje karaliaus nebėra. Vienas kunigaikštytės.
je
"imperijoje" žmonės t a r i
HtiiiHmluHiitliiiiiiJifiiHiittfrlilHHfiKift
prancūzas sako. kad, kai Kve-Į
REIKALU
daugiau laisvės, negu Maskvos
Apsiaustas
perkfaustymas
beko provincija atsiskirs nuo į Ar bos pakeista konstitucija; I raudonųjų imperijoje.
H l f i J > WANTED —
2625 Wtst Tist $hrMt
fvairių atstumų
K i t a d o s , jie tą provinciją pa-| _
,
...
. . , Dėl principinių įvykių K a muustens
pirmrnm-tI nadoje
skelbs karalija ir išsirinks k a - sj k a Kanados
^ parlamento
TeL 376-1*83 arba 376-5996
3 p
Tra6eaXL
visi gyventojai turėtų
Vizitmlų kortehų natriojimas yra! Tel. 737-7200 ar 737-8534
Drapery Sewer
•wmwwMiiiiimntimnitwnwiiwtiiitnn j
raku. Ar taip įvyks — klausa-1 p r i t a r i n n , n o r i peržiūrėti ir pa-į pasisakyti
balsavimo
keliu. gražus paprotys. Biznieriai jas pla\mmtĖĖtšmttĖUĖtĖ^
En perienced — Full or Part Time
čiai naudoja. Bet vrikz ė visų luo
- i T•i iTuose
r t a . w»il
o l a H -CTana^na
iiUiUiUiiiUUIU2Syiili;
mas, nes Vis^SS T ? i p l e n g v a i IV keisti
Kanados lrrmstTtnH-ia
konstituciją, l m
kureikaluose vien tik par- mų atstovams turėti gražias vizi
U. A. Š I M K U S
Small Shop
Good Pay
nesidaro, o dabar karaliai nepo- rioje būtų panaikinta Kanados iamento sprendimas būtų per- tines korteles.
NOTAKV yUBLJCJ
EVANSTON
rVCOME TAX
SERVICE
puliarūs.
• priklausomybė Anglijos karu- į lengvas.
ŽER£NA3 perkraosto baidas ir P K O T E Z T) R A. P E E Y
4239
So.
MapIeweod»
teL 254.7458
Kreipkitės
|
"Draugo^*
adminis
Kanados ministeris pirmimn- į ^
karikatūra j Kokhi keliu nueis Kanada, m c m
Net 5 ^ ^ ^
yisais
TeL — 475-7S76
Taip
pat
daromi
VERTIMAI
kitas
daiktas. Ir i i toli miesto lei
traciją parenfanti
visais panašiais reikalais,
kas P. Trudeau taip pat nerodo r o d o feaip p Trxidea:a
Kanados' parodys ateitis. Svarbu, kad. ? | Būsite
GIMDnTJ
iškvietimai,
pildomi
dimai
ir
pilna
apdrauda.
mūsų pataraavšpalankumo karalienei Elzbietai provincijų ministerių pirminiu- nepasuktų į Maskvos puse. J a u | mo.
PILIETYBes PRASTMAI Ir
SELP WANTED — VYBAI
TeL
— WA
utokie DianKU
blankai
«ciTomo
M**** —"•
WWOL. 5-S063
tr**wi?
t_
n
Kai š. m. rugpiūčio pradžio- į į " ^^y^
s k 8 į į ' ^ u ^ Ka-1 prieš keletsį metų vienas Kana- į wnnmM«ii«iniinimf nmmiiitHHiuin ^"MmHiifcuumittmHiiumumimmio | »»UHU«ittHi«iii«imiiiiHUUiuiiitiiu«ui
je Kanadoje. Albertos provma- n a d o g konstituciją, o kita ran-^dos naujųjų demokratų parti-S
' smau i.vans»o» abop aeede
jos sostinėje. Edmontone. Įvyko k a x r e t a - g a I . k a r a i i 5 k ą karu- jos parlamento atstovas spau- f rnimfrnfiltmniiiitniiuiiiimiliHiiliiHii;
I leaond tahtael vomker
Tat
Ccmmonwealtho sporto žaidy- ^ įurioje įrašas — Monarcby. doje pasisakė, kad Kanadoje! T l f r D l I T J p
llATinUO
ronad
maimfactarer. Repair. V<
PAKDAVIMUI
Parduodamai BeUJc Beaort Lodge-į
eteady ««O*4L. «ritb mat
nes, į jas atvyko karalienė Elz^horTjas
sako.
kad
Tru-,turėtų
būti
santvarka
kaip
Sc-j
IŪL
u
A
L
i
l
U
I1A11U11O
B
HoteL 24 apstatyti kambariai plius •
a l s o beneftta.
—•P^P—ĮP—1M
bieta s'i vyru ir dviem 1 ūkais, d e a u t u r i d a u g visokių planų, vietų Sąjungoje. Tuo parodo-j j > » £ ^ BEONIO i. &ASLO
ftutas $&\-minkui ar sargui 6 vo- I
LCCAS FBAME
Kanados n ± r s t e r i s pirminin- j - a n a ( j a skęsta ekc^K>nūniuose' n i a kokia yra naujųjų demo-j n _ .
•. ' „ ^ .
...
. <*w>.
pvs;
inibs. ~i<Ant *-&
2-jų ***yj»i
sklypu *r«
arti paplu827
Cbicago Ava.
kas P. Trudeau ^os nesutiko, o ? ; i r j n i n v a o s e ,
kraštą vargina kratų partija — NDP. Laimė, •
30
e
a
rį
sudaro
trys
dalys.
Pirmoji
pfe-'^™
'
^
*^°
>žtis«s
metus.
Gaht.k vėliau su ia "įsitikc jZirr.cn- cedaTbas,
-, A, 1, „„ „o jis
.;„ ^^„
mnin. ^ kad
-- ; ^TITJ
••« 1 -teikia
— • Baltijos
— - -• Valstybių istoriją
*^ ma perkombinuot į butus, su krau
EvaBston, VL — 8fid-8SSS
dar ~^A
nori pravesti
N D P r.«..^«4»
Kanadoje •«''«•»
sudaro ma-1
Kai
kas
jam
dėl
to
netuve,
delikatesų
parduotuve,
restoCREAR)
tene. isai saa ;a
; v : e n ą ^izną _ Kanadoje panai- žumą. Ji sau ekonominės para-į bei politine struktūrą,' antroji — •
tik už $55 000 00
et<x ViĖkaBi
mandagumo priekaištauja, o kai j ^ ^ jj^r^^įį-ją.
Reikia m a - . m o s prašo iš darbininkų unijų.| saugumo eiekiue sritinėje integra-!
i. A B O R E £
kas. y> eigesiu yra iabai paten- n •
^ d
kana^ečiai nebus Kanadoje didžiausios politines į į*0*' y 8 0 * , " " , . _ ? į i ™ " ? ^ !
Man in fifties to work full or
3
, . ^.
" *
,
...
, . - i.„„„_- 1 kos analizę taattnt^ ir tarptautipart Time. Kandy with tooia.
kinti.
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Louis tr 77 S t Padarykite pasiū
kaip padarė amerikfečiai. Jieįgių, švenčiantį savo vardadieni Petersburgo lietuviai stipriai
Tai
nauja
pagerinu
laida
lymą
jau prieš 200 metų išsikovojo j 0 r>. Vizbarą sveikino gimtadie- reiškiasi kurburinėje veikloje,
čia nuosekliai aptariamas testa
nepriklausomybę. Kodėl 0 , 6 8 Inio proga. Gražina Jazukaitie- turi gerą chorą, kuriam vado
BUTŲ NUOMAVIMAS
mentų reikalingumas ir jų galia bei
negalime to padaryti?
nė pristatė svečius, atvykusius vauja muz- Armonas.
Come in and p k k up application,
nurodoma jų forma ir paduodami
Reikia manyti kad Kanadai, iš tolimesnių vietovių — P.
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—V
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fcalčterflos. KoRu 553a Ir kacfa! 3DKSUCM5, antracfienla, rugpiūčlo mftj. 2 9 <L
Sos bakterijos patenka i šių žuvų organus, dar nėra nustatyta.'
jūrininkai, plaukdami juro-. ciemiruų reakcijų ce.l£$ Gąs'.eDabar mokslininkai labai susimis, dainai mato keistą reiškinį: į lės) viduje Kokio nors Jvvtėfi- iomėjo. šia bakterijų grupė Ji ytamsią naktį juros bangos švie-1 mo stimuliatoriaus, pavyzdžiui, j ra gana gausi ir itin svarbi orga- Ii
Ma, o paskui laivą tęsiasi švytin ultravioletinių spfndulių, bakteri- ninių mclziagų apykaitos proceŠiaurės Lietuvos švietimo ž'.dinys
tis ruožas. Tą gamtos reiškinį ioms nereikia.
-,
sams Jurose ir vandenynuose. Ee
;
s
mokslinikai įdomiai aiškina.
Šviečiančios baktr-iios švyti ge- bakterijos yra patys ma
Redagavo dr. ALF. šEšPLAUKIS
?iausi
Yra daug jūrų ir vandenynų rai matoma melsvai žalsva švie- j
S3™ šviesos šaltiniai, jos
pakrančių, užtekių, įlankų ir la-';i sa ir skirias? nuo kitų organizmų' unikalios. Manoma, kad šių bakIšleido Linkuvos Monografijos leisti komitetas,
i gūnų, kur naktį galima pamatyti j švytėjimo tuc, kad jų -V'^-jimas tor 'i'4 tyrimai padės
Chicago, IU. 1978.
įkeistą švytėjimą. Arktikos v a n - . y r a ištisinis ir trunka tol, kol eg- Tiok^lininkams gyvų organizmų
Kieti viršeliai, 336 pusL Kaina su persiuntimu
įdenyne kai kur šviečia net ledas..j zistuoja bakterijų pogcdiacija. 15- specifinę šviesos spinduliavimo
$15.66. r.linois gyventojai dar prideda 75 et. taksų.
jDar ne taip seniai Sis reiškinys tisinis švytėjimas, pasak biologų, funkcrą kuri, atrodytų, organiz
•stebindavo, o kartais net išgąs- atsiranda toetet, kad švyti ne mui yra grynai nuostolinga.
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St..
dindavo keliautojus.
v'ena celė (ląstelė), o visa bakŽodžiu, tvrinė'ant fotobaktrriChicago. III. 60629.
Juros švytėjimą sukelia savo- į terijų populiacija, kur atskirų ce- jas, gali paaiškėti daug įdonrn
Marijos Nekalto Prasidėjimo vienuolyno Putname seselės sukaktuvi
ninkės. Iš kairės :Magdaiena Adomaitytė, Terese Meškauskaitė ir Kons tiškos bakterijos, turinč'os savy-Į lių švytėjimas susideda į bendrą iki šiol dar nesuprantamų gam
tancija Jankauskaitė
be skleisti šviesą. Šios bakterijos švytėjimą. Kiti šviečiantys orga-1 tos reiškinių,
J. M'sk.
nėra retos bakterijų formos. Švie- nizmai švyti impulsais.
čiančių bakterijų randama Šiau-j Mokslininku nustatyta, kad
rės, Ochosko, Juodosios, Adriios I liečiančios bakteriįos taikiai su
12G&AUNS SAVY PIEB
jūrose, rytinėse Atlanto vande gyvena su kai Iniriais aukštes
nyno pakrantėse, Arktikos bei niaisiais organizmais, būtent,
Meras Bilandic planuoja paRamiajame vandenynuose, Aus- moliuskais, žuvimis. Pavyzdžiui,, naudoti dar 24 miL doL pagrano vargonininke.
tralųos ir Javos salos pakrantėse. | šviečiančios žuvys (Photo'blepha-jžinti, praplėsti įrengmma Navy
Piitnam, Conn.
LAIDOTUVIŲ DIBEKTOHIAI
Vienos bakterijos mėgsta aukš ron palprebratus ir Anomalops Pier.
Pradėdami šventę vienuolyno
DOVYDAS f. SAIDAS Ir 6CRALDAS F, DAIMID
AUKSINĖS Hl SIDABRINĖS . įstaigų kapelionai kun. S, Yla — tesnę aplinkos temperatūrą, kitos katoptron) po kiekviena akimi
POPIEŽIAUS GDQK£S
vienuolyno
namų
kapelionas,
žemesnę.
Jos
gyvena
įvairiuose
SESELIŲ SUKAKTYS
turi didoką, ryškiai švytintį orga
TRYS M0DEB10SK0S KOPLYČIOS
preL V. Balčiūnas — Villa Ma gyliuose, net iki 2700 metru, bet ną. Vidinė šio organo dalis yra
Card. Cody prasitarė, kad
Marijos Nekaho Prasidėjimo ria namų kapelionas, kun. V. Za daugiausia jų yra 100-200 metrų
iš epitelinio audinio, o jo pavir naujasis popiežius Albino Lu
4838-34 Se Callfmtt A V M M
vienuolyno seselės Putname rug- karas —Matulaičio namų kapel., gylyje Mat, šioje zonoje joms pa
o š a i turi giminių ir Chicagoje.
šiuje
įsikūrusios
šviečiančios
pračio 15 d., Marijos Dangun taip pat prel. P. Juras — reziden lankiausios sąlygos vystytis. I ki
Telefonai LA 3-0440 ir U 3-9852
ėmimo šventėje, šventė nepap tas Matulaičio namuose, prel. J. tus gylius šios bakterijos grei
rastas iškilmes: trys vienuolyno Šernas S Nęwarko ir kun. V. At- čiausiai patenka su pavandenmė4605-01 Sttrtti Hermltig* A V M M
seselės minėjo vienuolinės su kočius, MIC Taikė koncelebraci- mis srovėmis arba atnešamos ki
Brangiai mamytei
Telefonai — YArdi 7-1741-2
kaktis.
nes Sv. Mišias vienuolyno koply tų organizmų.
Seselė Magdalena Adomaitytė čioje. Kun. S Yla visiems pamoks
Daugiausia šviečiančių bakterativentė 50 metų vienuolės su le priminė reikalą būti paklus-'
jų
randama vandenyje, negyvose
mieliems VYTAUTUI u AUGUSTINUI su šeimomis
kaktį. Ji yra ne tik vienuolė, bet niems Aukščiausiojo valiai ir pa
ir šeirnininkystės ir kulinarijos sišvęsti Dievui ir artimui, ką su žuvyse, moliuskose arba detrite.
ir kitiems artimiesiem! didžio liūdesio dienose
žinovė. Seselė Konstancija Jan kaktuvininkės ir stengėsi daryti.
Pažymėtina, kad šios Bakteri
reSOda
|
kauskaitė taip pat 50 metų vie Visos trys sukaktuvininkės pakar jos gamtoje nėra išimtis. Juk yra
Uuciįair K
nuolyno sukaktuvininkė. Is pro tojo vienuolinius įžadus.
ir šviečiančių gryfcn, pirmuonių,
JOMS Vtfegy?
fesijos ji mokytoja. Trečioji seseSeselių giedamoms grėsmėms kirmėlių, vabzdžių, moliuskų b*
iė • Teresė Meškauskaitė (Mies- per Mišias vadovavo rmrz. seselė žuvų. Visų gyvų organizmų, nors
•
a
zkauski) minėjo 25 metų vie Bernadeta Matukaitė prie vargo jie priklauso įvairioms išsivysty
Laidotuvių Direktoriai
nuolinę sukaktį. Ji yra ėjusi įvai nėlių. Ji yra parašiusi muzika mo pakopoms, švytėjimas yra tos
rias pareigas vienuolyne, mėgsta daugeliui seselių giedamų gies pačios kilmės. Tai vidulastelinė
6845 SOUTH VVESTSRN JVE.
muziką, tai ji laikoma vienuoly- mių. Didžiaisiais vargonais gro liuminiscencfja. Bakterija, kaip ir
Mylimai motinai
ŽMOGAUS KV£PA V D L \ S ~ jo ir solo giedojo muzikas Liudas kiti gyvi organizmai, švyti dėl
Trys Modemiškos Koplyčlot
Stukas, o smuiku grojo Veblaitis.
(Atkelta i i 3 peL)
Šventės nuotaikai ypač labai tiko
Mašinoms Vieta
Tai
išjudino
klausančiųjų
inicia
jų
atlikta
"Ave
Maria".
koš linguoja. Tai kaip reflda kvė
TeL 737-8600
Po Mišių buvo vaisęs vienuo tyvą ir t u o užsimezgė glaudes
puoti?
Tei. 737-8601
A. A.
Mokslininkai specialistai pata lyno valgykloje, dalyvaujant vi nis kontaktas su paSu prele
ria, kad protingiausia būtų tuo soms seselėms, serelių giminėms, gentu.
artimie
Jis kalbėjo, kad mūsų dabar
nesirūpinti — žmogaus organiz ypač sukaktuvininkių
siems,
svečiams,
sustojusiems
Put
tinė
padėtis yra panaši į padė
mas pats žino. Miegant kvėpuo
name,
ir
.vietos
lietuviams,
ku
tį
prieš
1863 m. sukDuną Lie
jama lėtai ir ramiai, bėgant —
riems
vienuolyno
koplyčia
atsto
tuvoje.
Dabartinis mūsų vyres
greit ir giliai. Reikėtų tik netruk
dukrai ZUZ&iAI ŠČEPAHAVIČEKEI su šeima, mar
ja
parapijos
bažnyčią,
o
vienuo
nės kartos patriotizmas per
dyti organizmui, nekenkti jam.
čiai ELENAI su Seimą, sūnums AUGUSTINUI ir
Deja, šiuolaikinis civilizuotas lyno kapelionas kun. S. Yla — daug sentimentalus, permažal
VYTUUTUI su šeimomis ir visiems artimiesiems
T t V A S IR S O D U S
paremtas protu. Juk ir 1363
žmogus taip nutolo nuo sveiko, kleboną.
reiškiame
gilią
užuojautą
ir
kartu
liūdime.
Tą
pačią
dieną
seselė
Teresė
*metu sukilimas kflb ne dėl to,
natūralaus gyvenimo, kad ir jo
Lukaitė,
Annhurst
kolegijos
stu
kad liteuviai būtų su dalgiais
MARQUETTE FUNERAL H O M E
kvėpavimas tapo ne visai norma
dentė,
ir
seselė
Rožė
Normantainorėję
išpjauti
rusus,
bet
kad
lus. Fizinio darbo, judėjimo stoIrena ir Warrezi
I B Y ! MOD1SNIAKOS KOPLYČIOS
ka, netaisvklinga laikysena, sėdė tė, turint? biologijos bakalauratą jie norėjo būti laisvi. Dabar
Ema
ir
Antanas
jarūnai
su
še!ma
lion cTjw^!Tiir>iar>t
jimas susilenkus, nuolatinis bu-i «* toliau
studijuojanti gailestin- mes perdaug ribojamės tik sa
2533 West 71 St.
Tsl. Gft0venh.il 6-2345-t
Rūta ir Vytautas Graužiniai su šeima
atnauįino vo interesais, perdaug įzohuovimas patalpose, dažnai nevėdin-i Pf-H seserų kursą,
1410 Se. 50th Ave*. Cicere T0wnha.l 3-2i08-*
tose ir prirūkytose, negali teigia-j vienuolinius įžadus (jos dar ne- james. Jei norime gauti pinigų
<MKftT» 4lJTOIfO«UA]f9 «TATYTl
etnimama reikalams, lietuviš
mai atsiliepti plaučių būklei h- i padariusios amžinųjų įžadui
Kvėpavimui. Pasak tyrėjų daugelio S Linkime
sukaktuvininkėms kiems projektams, negauname.
žmonių kvėpavimas pasidarė da sveikatos, sėkmės jų darbuose ir Reikia reikalauti kelioms etni
Brangiai motinai, uošvei ir močiutei
linis, paviršutiniškas,
organiz dar daug metų. Teatsiranda dau nėms grupėms, tada pasiseka.
Ijetnvhi rtmarnifra dar tebėra
mas blogiau aprūpinamas deguo giau lietuvaičių joms padėti ir
kaimiška,
nors jau gyvename
pavaduoti,
o
įžadus
davusioms
lin
nimi, atskiros plaučių dalys blo
modemiškame mieste. Mes dar
giau ventiliuojamos, mažėja plau kime ištvermės.
nespėjome persiimti teigiamo
čių gyvybinis tūris, pajėgumas,
I Kr mis miesto gyvenimo savybė
širdinga užuojautą reiškiame VYTAUTUI. STASE
taip pat ir atsparumas ligoms.
LEI, NERHUI ir visiems jų šeimos artimiesiems.
mis. Jeigu posėdžiaujame, svar
Tai, žinoma, nereiškia, kad visą
Mich,
stydami kokias lietuvybės išlai
Stasė ir Antanas Leikai
laiką reikia kvėpuoti giliai. Vi
kymo
problemas,
tai
visada
no
siškai pakaks ir to, jeigu žmogus
Vlada ir Bronius žemUamkai
PATEIOTIZHAS
rime
išspręsti,
kieno
būta
kal
daugiau sportuos, dažniau ir il
IK TAUTINIS IŠLIKIMAS
t ė s — a r šeimos, ar mokyklos,
giau bus gryname ore, regulia
lietuvių
fronto
stovyMo!
a r organizacijos, kad vaikai
riai darys mankštą, nepaminda
vykusioj
rugpiū&o
6^—12
A
Dai
nenori kalbėti lietuviškai. Bet
mas" h* kvėpavimo pratimų.
navoj, be kitų paskaitų, btm> juk ne tas yra svarbu Kaltinin
Mielam tėveliui
Išvada
įdomi kun. A. Sanlaičio paskai ko suradimas a r nesuradimas
Kvėpavimas reikšmingas Ir tuo, ta. Kun- Antanas Saulaitis, pačios problemos negali iš
kad yrą glaudžiai susijęs su Žmo kaip jaunosios kartos lietuvybės spręsti Ašarojame, prisimin
dubas STASC RUKINSJUENC, STEFft BUR0KIQf£,
gaus psichika. Kiekvienas žinom, atstovas, dirba su skautais ir dami Lietuvos baravykus, ge
kaip pasikeičia kvėpavimas susi yra dirbęs Brazilijoje.
GRAŽINA VAIČAITIENĮ, IRENJį PUTRIENC ir jų
gutes ar ką kits, ko Amerikoje
jaudinus, išsigandus, kaip dūsau
visi
dalyviai
negalime
turėti,
bet
nesirūpina
šeimas giliai užjaučia
Prieš paskaitą
ja nusiminęs, prislėgtas žmogus.
me
suprasti
lietuviškos
dvasios
Aldona ir Vitalius Lekeckai
Kvėpuojant lygiai, ritmiškai, su buvo prelegento paraginti pasi
kaupus i kvėpavimą dėmesį, gali imti po 6 jo paruostus lapus, esmės ir ją perduoti jaunajai
ma paveikti psichiką, nusiramin kuriuose buvo tam tikri klausi kartai
Išvada — didžiausioji vertybė
ti. Pastebėta, kad i psichiką la mai arba pasisakymai. Visi
klausytojai
buvo
įtraukti
kaip
jo
lietuvybės
išlaikymui yra lietubai veikia kvėpavimas. Ne veltui
paskaitos
dalyviai
į
t
a
m
tikrus
vių
sugyvenimas,
toierancųa
jogai skiria daug dėmesio kvė
darbelius,
atsakant
į
klausimusi
ir
vieningumas.
A. P. B .
pavimui Visai pagrotai yra pa
Stasys T U
tariama, susijaudinus ar susiner
vinus pakvėpuoti lygiai, ramiai,
"Biografini apybraiia, ptrmo^ tokios apimtieB.. Autorius
skaitytojams pažįstamas, nes jis savo raitais pririša skaitytoją,
o dirbantiems varginantį protinį 1 Mylimai motinai
verfca mąstyti, gyvai ir vaizdžiai charakterizuoja ssmecia...
darbą — retkarčiais atlikti kele
tą tonizuojančių kvėpavimo pra
Šioje knygoje autorius susikaupia ties vienu asmeniu — ark.
timų.
Jurghi Matulaičiu ir % ryškina {vykiais, pokalbiais, dienraščiu ir
laiškų tttraukomia. buvusių mokinių ir lasuknfciUn UudijimaiB"
Nors kvėpavimas ir labai svar 1 sūnums AUGUSTINUI, VYTAUTUI ir dukrai ZUZA— Valdemarą* Cukuraa.
bus Žmogaus gyvybei ir sveika 1 KAI ta šeimomis veiikiame nuoširdžią užuojautą.
tai, bet vien taisyklingai kvėpuo
Bleido ir apaudė Ifek. M. Pr. Sessrya, 370 pusU S77 av
sa pefaiuntisnn $7.41. Uatskyiuus siųsti:
ti nepakanka. Jokie kvėpavimo
Suianne Zarkis
pratimai nepadės išsaugoti svei
Gaida Zarkis
DBAUOAS, 4545 W. Ctri S t ,
UL mt39
katos rūkantiems, be saiko val-

Kefsfas gimtos re
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MUŠU KOLONIJOSE
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A. TEKSE! PUIUONENB mirus,

Mažeikai Evans

-•.-

-•.

PAULIONIENEI
mirus,

P E T K Ų

TERESEI PAULIONIENEI mirus,

-

H A . JURGIU! PAULIUKEVIČIUI mirus,

JURGIS MATULAITIS

A. t A. TERESEI PAUUONIENB minis, i

garitjem* ir geriantiems alkoholį.

-

•

DRAUGAS, antradienis, rugpiūčio mėn. 29 d.

IŠ ARTI IR TOLI

x ftiluvos atlaidai švč. M.
J. A. VALSTYBĖSE
*•• narys, padėkojo susirinku
f I Marijos Gimimo parapijos baž
siems ir svečiams už dalyvavinyčioje prasidės ateinančios sa- į
- PLB valdybos pirmininkas
jubiliejinėje šventėje. Šio
vaitėe ketvirtadienį, rugsėjo 7
Vytautas Kamanats ir nariai k y r i a u s v a l d M
^
sudaro
į d., ir tęsis iki rugsėjo 15 d. j
Gabija Juozapavičiūtė, dr. Al- „ „ ^ K Kamarauskas ir J.
Rugsėjo 10 d. bus iškilminga!
Paulius ir kun. Antanas, ^teuškevilim.
šis Uetuvių
Šiluvos procesija. Atlaidus pra- •
Saulaitis posėdžiavo su Didžkv sambūris dalyvauja angliškoje
ves svečias iš Romos prel. Kle-1
ios Britanijos lietuvių sąjun- spaudoje, informuodamas apie
mensas Razminas.
gos pirmininku Jaru Alkiu ""Lietuvą ir lietuvius, o taip pat
X Kun. P. Cinikas, MIC, Ku
X Kun. Pranui Kelpšui, šv.!
tarėsi
Pasaulio Lietuvių jauni- d u o < i a pasikalbėjimus vietos ranigų Vienybės Chicagos apskri
Kryžiaus ligoninės kapelionui.
mo
kongreso
rengimo bei finan- ^Q s t o t y s e
ties pirmininkas kaiD iau ankssavimo
reikalais
AngUjoje.Į _ L ^ ^ Li etuvių namuose
čiau minėta, p r i m e n i kad ku- f f ^
^
^
. ^ o n ų1
dvi
Jaunimo
kongresas
prasidės
nigų susirinkimas įvyksta rytoj, ***"*«**.
1
******
savaites
pavaduoja
kun.
Juozas
1979
m.
liepos
11
d.
su
jauni iš Amerikos lankėsi Gražina ir
rugpiūčio 30 d., 3 vaL po pietų
mo stovykla Anglijoje netoli Jurgis Blekaičiai ir Kazys RoMarijonų vienuolyne prie "Drau Vaškas, "Laivo" redaktorius.
žanskas, buvęs Anglijos gyven
go". Visi Kunigų Vienybės na- Nors dirbdamas ligoninėje, jis Balfo Chicagos apskr. susirinkime. I š kairės (pirmoj eilėj): K Januška, J. Mackevičius, Balčiūnienė, E. Londono. Anglijos lietuviai pa tojas, dabar gyvenąs Chicagoje.
ateinančio mėnesio "Laivą" pa
riai kviečiami dalyvauti, nes sistengs suredaguoti. Į redak- Markunienė, dr. 2. Modestienė, G. Giedraitytė, V. Šimkus — apskr. pirm.. K. Čepaitis; (antroj eil.): A, sirūpins jaunimo stovyklos bei
Šuopiene. I. Čekmokienė. S. Didžiulienė. J. Sasnauskienė, K. Repšienė ir I. Straukas; (trečioj eil.): K. Bru svečių globa ir priėmimu.
AUSTRALIJOJE
reikia aptarti ateitintį Kunigų Įciją grįš rugsėjo 11 d.
— Stasys ir Birutė Gintautai
žas. K. Repšys. P. Zailskas, K. Balčiūnas, V. Kregždys. R. Simokaitienė, A, Didžiulis, F . Sereičikas, A.
Vienybės metinį seimą ir jam
X Mykolas Vaišvila, buvęs Gauronskis. svečias. M. Simokaitis, J. Blažys. J. Balčiūnas, dr. V. Balčiūnas, P . Burneikis. J. Paulėnas, A. iš New Yorko buvo nuvykę ap — Melboumo lietuviai katali
pasiruošti. Kunigų Vienybės
Nuotr. V. Noreikos lankyti savo tėvus ir seserį Bi kų spaudos mėnesį, kurį yra
Lazdijų gimnazijos matemati Kareiva, K. Povilaitis ir A. Kleiza
seimas bus rugsėjo 20—21 die
kos mokytojas, čia anksčiau dir
rutę Los Angeles apylinkėse. paskelbęs vietos vyskupas jau
nomis Providence, R. L
bęs matematiniuose apskaičiavi
Pabuvoję Kalifornijoje ir apžiū prieš kelerius metus, pradėjo
X Grandies ansamblio šokė
muose, o dabar jau išėjęs į pen
rėję įdomesnes vietas, jie jau rugpiūčio 6 d. Ta proga kalbė
jų registracija, pravedama kiekjo Australijos Liet. kat. fede
siją, yra susirgęs ir pagaldytas
grįžo namo.
vienerių darbo metų pradžioje,,--___—
,.
...
Gydo
— Onos ir Vaclovo Mikuckių racijos pirm. Viktoras Laukai
•• o ^
w J ~ ; šv- Krvžiaus Ugonmeje
si dr. V. Tumasonio priežiūro
sodyboje, Vista, Calif., buvo tis, iškeldamas lietuviškos spau
jvyks rugsėjo 8 d., penktadienį,'
je ir laukia operacijos.
SUSIRINKIMAS
vald. pirm. M. Rudienė ir apskr. bai. Seime numatyta statuto - pastatytas lietuviškas kryžius, dos reikšmę. Jis priminė, kad
7 vai. vak. Jaunimo centre. Tą
X Sol. Stasys Baras, L. Fon SAVO ARTIMUI PAGELBĖTI • vald. pirm. V. Šimkus, apsvar-, įstatų kai kurių punktų pakei- suprojektuotas sklpt. P. Gaspa- "Tėviškės Aidai" ir "Mūsų pa
dieną bus priimami ir nauji šo
do tarybos ir valdybos narys.
Istę būsimo seimo svarbesnius' timas ir papildymas. Numaty- ronio. Kryžių pašventinti buvo stogė" atlieka didelį ir svarbų
kėjai. Grandies ansambliui va
3a.fo Chicagos apskrities ir ^ 3 ^ ^ ^ pasiskirstė pareigo-' ta įstatus atspausdinti lietuvių nuvykęs preL J. Kučingis, Šv. tautinį darbą Uetuvių tarpe.
; rūpinasi L Fondo rudens vadovauja Irena Smieliauskienė.
skyrių valdybų narių bei atsto- mis. Centro valdyba sutiko at-; ir anglų kalbomis, nes daugu- Kazimiero liet. parapijos klebo- Pamaldose skaitymus atliko V.
X Dr. Jurgis Gimbutas, Li-, ,
..
..
vu sukviestas susirinkimas i w - ! , . , ., .
•
%•*•*•!
»~ ,* • •
.
•i
_ .
. . . . . . . .
Laukaitis, aukas nešė Virgini
J
., jaus pasisekimu. Jis organi- ,
.... nt.
_ ,r
. ! likti visus seimą hečiančius: ; mas Balfo darbuotojų to pagei-mas. Dalyvavo iš Vištos ir Los ja Bruožytė, Loreta Petraitytė
J
tuamstikos instituto pirmmin-!
, ^T
...
, ,. ,
korugpmcio20d.Balfocento>|techniškus ^ ^
^ ^
^
Angeles didelis būrys svečių, ir Mėta Venckutė. Parapijos
.
...
.
zuoja 6 stalus Į pokyli, kuris Datalpoie Chicagoje. Susirinki- 1• siuntinėti
.A. visiems atstovams _r _
.
.-,.
. . . .
. . . . , . - . .
T_^
Pavienius bilietus ir įnašus įteik
, ,
o- T, i^ J i.
siuntinėti paruošti
visiems seimui
atstovams
Spalio pirmomis
dienomisšim-ir >
kuriuos šeimininkai gražiai pa- choras, kuriam vadovauja Pet
!
kvietimus,
pro-j
vakarais
pasipils
į
gatves
j
vaišino.
kas,
ir \ v t a u t a s Kamantas.;. ,
,. n o , •_, j r.
me dalyvavo
3o Balfo
darbuototi galima L Fondo raštinėje i jai,
atidarė apskr.
pirm.
Valeri-; sramą^
atspausdinti seimo leidi-j tai 'aukų rinkėjų, eis nuo namo|' — Rimas Petrauskas B Ra ras Morkūnas, vargonais gro
ZZZ> u u
-t.
w jvyics spalio 28 d. Merriott naukiekvieną dieną darbo dieną.
jonas Šimkus. Pasveikinęs s u - ' n į b i l i e t u s į iškilmingą vaka-;prie namo prašydami aukų. j nados, neseniai lankęsis Pietų ja Zita Prašmutaitė, pagiedojo
PLB valdvbos Pirmininkas, bu- . J
^TT . .
sirinkusius, padėkojo už atsi- rienę ir t t. Apskrities valdy- i Tų aukų bus prašoma vargan! Amerikoje kaip Pasaulio Lietu- lietuviškų giesmių.
' _
. hame viešbutyje, miesto centre.
JJ
,T"! > m ą ' , P ^ 3 1 0 2 1 ^ ^ g a u s i . įba sutiko seimą globoti, aprū- ! patekusiems brohams ir sesėms, vių jaunimo sąjungos atstovas
vo susitikę Bostone ir pasitarė, • J
Į < f ? 7 1 ^ , gfc^ott™ g . Į ™ , ^ ; Į pinti atv>kstančius atstovus j Uetuviams, nes šelpiamųjų skai-jir ten tarėsi su Uetuvių jaunikaip PLB valdyba galėtų vyk
į rinkimui pirrnininkauti pakvietė nakvynėmis. transportacija, at-1 čius ne mažėja, o didėja. Tai! mu apie jų pasiruošimą ir dalydyti kai kuriuos PLB seimo nu
Balfo 57 skyriaus vald. pirm. vežti atv\-kusius iš aerodromo į matyti iš nekaltai nuteistųjų ir j vavimą Pasaulio Lietuvių jaunitarimus. Vienas iš jų yra Vil
Kostą Bružą ir sekretoriauti ar iš gelež. stoties į seimą ar; teisiamųjų.
Įmo kongrese kitų metų liepos
niaus universiteto 400 metų su
naują Balfo direktorę dr. Živilę j į į ^ ^
1
^
^ ] r "p^vai.!
mėnesį Europoje. Apie savo | i
kakties minėjimas pasauliniu I
Geraširdžiai aukotojai, aukų
icdestienę. ^ K ^ r u z a ^ pere- j ^
^ ^ pat praveg ^ m e n m ę
patirtį
ir Pietų Amerikos Uetu-11
mastu, o antras — pastovios li-;
£ į £ 3 " Pabeldus | duris, pra^ ^ , ,
męs pirrmiiinkavimą, pasveiki dalįmQ
blemas>
tuanistikos katedros įsteigimas Į
no susirinkusius, padėkojo už
Rudenio piniginio vajaus p r a . somi sutikite juos su šypsena:
^
^
^
^ 0 *
idavimus jis
kuriame nors Š. Amerikos uni-'
ir
Į pasitikėjimą ir šiam susirinki įvedimo aptarti visi numatyti
atiduokite jiems savo dukole. p I į v a U v b o s p i r m m i n k ą V .
versitete. Dr. J. Gimbutas pa
mui apsvarstyti perskaitė P*-Į svarbesni klausimai. Didieji J į bus atliktas gražus ir gar- K a m a n t ą £ ^ ^ s k a u t ų
^
žadėjo tais klausimais pasikal
teiktą darbotvarkę, kuri buvo darbai priešakyje. Balfo vado- j b m ? a s darbas,
Tautinėje stovykloje įvykusia-1
bėti su Lituanistikos instituto
priimta be pataisij.
vus
ir
darbuotojus
laukia
dar-į
Kostas
Januška
me posėdyje.
'
nariais ir PLB valdybai pateikti
Balfo centro vald. pirm. M.
—
Adv.
Antanas
Ganlia
iš
jų patarimus bei siūlymus.
Rudienė buvo kviesta atsilan
Rio de Janeiro, Braziliios, apX K. Milkovaitis, Šaulių są
kyti susir:nk:man ir tarti žody
'o.nkęs daugeli lieturių kolo^r
jungos pirm., sąjungos šaudy
bet dėl Susidėjusių kitų skubių
Amerikoje, nuvyko j Los Ange
mo sporto vadovas P. Petrašū•eika'ų turčjo išvyk i iŠ Chicales susipažinti su ten gyven n
nas ir kelios ekipos šaulių šau
jcn ir susirinkime negalėjo da
člais lie.uviais ir Uetuvių vei
dytojų iš Chicagos per Darbo
lyvauti. Jai atstovavo centro
kla.
dienos savaitgalį vyksta į Clevald. iždininkas Balfo direkt
— Brooklyno Angelų KaraUevelandą. kur įvyks Šaulių sąjun
Kcstas
Prof.
dr.
T.
Remeikis
skaito
p
a
!
Čepaitis,
kuris
pasveikinės
lietuvių par. bažnyčia rugsė-!
gos šaudymo varžybos.
:r o
J
I
skaitą
Liet.
Pronto
bičiulių
stcvykdalyvius
ir
palinkėjo
dar
jo 17 d. minės savo 90 metų su
x Patikslinimas. "Draugo''
bingo ir sklandaus darbo.
kakti. Bus iškilmingos pamal
rugpiūčio 28 d. ladoje, 6 pal.,
Nuotr.
Vyt.
Maželio'
Toliau
pirmininkaujantis
su
dos,
kun. K Pugevičiaus P^-i R o n j a s Braniška Melb >umo univer"Šachmatų" skyriuje, įsivėlė
sirinkimą
tęsė
pagal
darbotvar
mokslas. o vakare sukaktuvinis s į e e. Australijoje, sėkmingai bainemaloni klaida. Turėjo būti:
ke
Mktoest
Baltų
komitetas
kėie
sužymėtus
punktus.
Probanketas Kultūros židiny.
ge chemijos ir matematikos st\idi"13-metis Karolis Dranga" iš
_
^
rugsėjo
3
d.,
sekmad..
Estų
natoko'ą
perskaitė
K..
Januška,
jas
ir gavo baka'auro laipsnį. Šiuo
Chicagos svečiuojasi pas savo' i^jg Dainavoje
muose, Prairie Vievv, 111., ruo- Protoko'as priimtas be pataisų
OIDŽ.
BRITANIJOJ
meta
jis ruošiasi mokytojauti gimbrolį Mykolą Drangą. Jiedu
šia visų trijų tautų susipažini- gausiu rankų plojimu. Liepos
j
na.
ijoje
aplankė mūsų šachmatininkų
mo gegužinę. Į gegužinę a vyk3 23 d. įvykusios gegužinės pini— Laima Beržhiytė, Pas. Lie-1
treniruotę". Už mūsų kores
klausi- į ir pasakys pagrindinę ka^bą ginės apyskaitos pranešimas,
tuvių jaunimo sąjungos tarybos _ Australijos Lietuvių fondo
pondento klaidą nuoširdžiai at
mų, kartu pridėdamas ir pa- j Congressman
Philip
Crane, Ivadangi apskr. iždm. dr. Br.
atstovė, lankėsi AngUjoje ir iu- SU s;ri. k.r.ia
Įvyko rugpjiūčio
siprašome.
klaustųjų nuotraukas. Praėjusį, kandidatas į JAV prezidentus Motuzienė yra išvykusi atostorėjo
pasitarimus
su
vietos
Uetu19
d.
Melbuurn^
Lietuvių' naX "Cicero
e " laikraštis
sekmadienį
buvoI i fįdėti
atsaky- Į1980 m.
I gų, jos paruoštą apyskaitą
višku jaunimu. Jos graži Uetu- muose. Susirinkime buvo paužklausia savo keturis skai
mai
į
klausimą,
kas
kokį
maisĮ
JAV
LB
Vidurio
Vakarų
apyperskaitė
Balfo
direkt.
dr.
2ivivių
kalba, išsamūs pranešimai teiktos apyskaitos, aptarti artytojus kokiu nors
tą labiausia mėgsta. Tarp pa-igardos valdyba kviečia visus ;lė Modestienė. Apyskaita pa
ir gera informacija apie jauni-, timiausi planai ir atliktini darklaustųjų buvo ir Birutė Žala- j kuo skaitlingiau atstovauti be- į tvirtinta be pataisų gausiu ranPutnamo seselių rėmėjų rengiamos madų parodos būsimos mode'iuoto- mo veiklą padarė visiems gerą bai.
torienė. kuri atsakė, kad labiau-! tuvius.
(pr.1! kų plojimu ir išreikšta žodžiu jos: Vilija Rasutytė, Joana Krutulienė, Ina Končiūtė ir (sėdi) A*ta Vai- ^ p u d i
— Birutė Prašmutaitė, Aussiai mėgsta Uetuviškus kaldūk
ė
— D. Britanijos lietuvių są-itraUjoe Lietuvių jaunimo są
Nuotr. P. Pupiaus
X Planaojaina papildoma k e - ^ * * ^ \
^ +
į * ? čaitj'tė
nus. trumpame atsakyme paaiš
v a
jungos
Stoke-on-Trent skyrius. jungos pirmininkė,
praneša,
Honė į Vimh, spalio 1 0 - 2 6 dic
^ "Jį \
*****
Jfft
kindama, kas tai per maifltaa.
— i
^ZM~ mm*-**** vald. pirm. V. Šimkus ir kiti
liepos
15
d.
šventė
savo
25-riųkad
"Grandinėlės"
tautinių
šonomis. Marios Kiela «3i-l«17. . ,
'
dal rvlai
x Povilas Pntrimas, ilgame
metų
veiklos
jubiUejų.
šventėje
kių grupė sutiko dalyvauti lie(sk)
>
tis Cicero verslininkas, Cicero
dalyvavo
s-gos
pirm.
J.
Alkis,
Į
tuvių jaunimo kongrese. Kun.
Be to, priminta, kad dr. Br.
šv. Antano taupymo i r skoJirdZ.
Juras,
kun.
St.
Matulis
ir
k
t
;
A.
Saulaitis ir Elena Bradūnaiy A. a. kun. dr. F . Gorecko Motušienė gegužinėje, be savo
ACTOBUSC SARGAI
Dalyvavo po būrį atstovų iš ap- tė rengia programą, kurioje
BRUZDA YIPPIES
mo bendrovės viceprezidentas, j raštų rinkinį "Esame nemarūs" tiesioginių pareigų, tvarkant
.
.
_
_
.
.
.
linkinių vietovių. Jie sudarė bus skirta pakankamai laiko
neseniai grįžo iš ligoninės po į galima užsisakyti pas dr. M. j finansinius reikalus, daug prisi- Grupė jaunų Chicagos pra
Autobusais
...
ir
miesto
.
.
.
.
trauki.
j
šventei
iškilmingumo ir tautinės' jaunimo reikalams
x
sėkmingos operacijos ir sveiks- i Rmgiene, 7305 S. Washtenaw į dėjo talkininkaudama prie "lai- muštgalvių, vadinamų Yippies,
ta namuose, po truputį besidar- į Ave^ Chicago, Dl. 60629. Rai mes šulinio'
^ ^ ^
>J — Lietuvių katalikų moterų
, norėjo gauti
leidimą Lincoln niais jau pradėjo važinėti me- d v a g i ( ) s n u
Seimas įvyks 1978 m. spalio \ piT^e
suruošti vadinamą "rock" ro BUandic rvesti sargai keleivių ^
buodamas ir krautuvėj. P. Put-1na 6 dol. Čekius rašyti: Daugh^ ^ yaIdvbog
^ ^ ^ metinė šventė įvyko rugpiūčio
rimas jau pradėjo 85-tuosiu3 ters of Lithuania, Im%, 2735 W. 28—29 dienomis Švč. M. Mari koncertą ir ištisas 24 vai. minė saugumui garantuoti. Paleisti;
^ „ ^ ^ į ^
V y t a u t a 8 20 d.
Visos draugijos. narės
49 vyrai ir 27 moterys. Juos
metus. Įvertindamas spaudos 71 S t , Chkago, I1L 60629. (pr.1. jos Gimimo par. salėje. Centro ti 10 m. sukaktį nuo maištų de
Andriuškevičius,
skyriaus
garrinkosi
šv. Jono bažnyčioje pa
lydi poUcininkai. o vėliau jie
darbą. "Draugui" paaukojo 10
mokratų konvencijoj. Kai leidi- dirbs savarankiškai. Ateinan
maldoms, o po pamaldų para
dol. Ačiū už paramą dienraš
| mo jie negavo, jie ėmė burnoti, čią savaitę taip važinėjant atpijos
namuose
Kensingtone
čiui
mėtyti pajus į teismo maršal Uks apmokymą dar 16 vyrų ir Bosvvorth, Chicagoje, areštuoti visoms narėms buvo pietūs ir
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kas. Vėliau vistiek demonstra 6 moterys — susisiekimo sargy narkotikų spekuliantą. PoUcija pranešimai. Švente
x Povilas Gylys, gyv. Dlimrūpinosi
Neseniai man teko parašyti šios antraštės žodžius. vo Grant Parke. Susirinko apie biniai. Apie rugsėjo vidury jau dabar ieško tų 20-ties mušeikų. pirmininkė H. Sutkuvienė.
pia, Wash..
prisidėjo
prie
Tad nuo 1978 m. spalio 1 d. mums reikia kreiptis į skaity 150. bet išsišokimų nebuvo ir patruliuos 98 žmonės. Jie ne
"Draugo" banketo, paimdamas
PARAMA MENININKAMS
— Jonas Jokuhavičius, Meltojų dosnumą, nes nuo tos dienos dienraštis skelbia tokias poUcija jų neareštavo.
speciaUų biUetėlių lairnėjimams,
turės ginklo, bet bus policijos Kūrybingiems menininkams' bourno gyventojas, sunkiai ser
k»ina« už prenumeratą:
BANKRITTOJA
o taip pat dar atsiuntė auką.
uniformose.
bus duodama po 500 doL para-1 S* «* ^
s*™ namuose, nes
GELEŽINKELIS
IŠ viso įteikė 100 doL "Draugo"
DRAUGO prenumerata mokama li
mos užbaigti savo kūrybos dar- į ligoninė jau nebelaiko. Jis ser
TRYS 2EVO
spaudai tobuUnti ir gerinti. Mle- !j
metams 6 mėn. 3 mftn.
Bankrutuojantis Chicago. MilGali
^ u t i architektai, che- ga nepagydoma vėžio liga.
Chicago ir Cook apskr. $37.00 $19.00 $15.00
lam skaitytojui ir aukotojui
wauke*\ St. Paul and Pacific Penki jaunuouai Oak Parko,' **•
18.00
13.00
Kitur J.A.V.
3500
Priemiesty naktį į sekmadienį I r e o ^ r a f a i - rašytojai, filmuoto- — News Weekry laikraštis atnuoširdžiai dėkojame. "Draugo"
geelžinkoUs
antrą
šių
metų
ket
15.00
19.00
Kanadoje
U.SA. 37.00
važiavo iš baliaus. Jų automo- j Jai< grafikai, kompozitoriai, ta- i spausdino rašinį apie Australi
banketas bus rugsėjo 16 d. Jau
virtį turėjo 7.2 mil. dol. nuosto
15.00
20.00
Užsienyje
37.00
bUis atsitrenkė į medį. Trys' P y ^ M fotografai, dramatur-, jos televizijos rodomą Holonimo centre.
15.00
9.00
Savaitinis
25.00
lių. Per puse metų geelžinkejaunuoliai 17—18 m. buvo u ž - , « « ' I*x*ai, skulptoriai, video j coust filmą ir klausia, kodėl
X Santaros - ftviesos dvide
Prašau Kanados skaitytojų pastebėti, kad kainos už lio nuostoliai — 30.8 mU. dol. m u g y
bei mišrių priemonių meninin- žydai nuolatos plaka vokiečius,
INDĖNŲ SAVAITĖ
prenumeratas mokamos Jungtinių Amerikos Valstybių va
šimt penktojo suvažiavimo poe
kai.
Parama gaU būti naudo- kai Stalino įvykdytas genocidas
NARKOTIKŲ VERGAI
Field muziejus Chicagoje, 12
liuta. Jei kai kurie skaitytojai pridės auką prie prenume
zijos vakare dalyvaus Vitalija
jama medžiagai, įrėminimui, yra daug didesnis, taip pat ir
ŽIAURCS
ratos, būsime nuoširdžiai dėkingi už Uetuviškos spaudos gatvė prie ežero, turi vadina
Bogutaitė. Jonas Mekas, Czesapdraudai, perrašymui, persiun- konvnistinėje Kinijoje išžudyta
mą indėnų aavaitę, kurios me
įvert;r.;mą.
law Milosz. Henrikas Nagys.
Keturi poUcininkai buvo su-jtimui, keUonėms, aktorių kos-, milijonai žmonių. Kalbama tik
tu rodomi indėnų filmai ir lan- žeisti, kai į juos ėmė trenkti tiumams, patalpų nuomai, ko- apie vokiškų nacių žudynea, o
Liūne Sutema, Aldona VeėčiūP. P. Cinikas MIC
Adm.
naitė ir Tomas Venclova.
kytojams rodoma ir aiškinama j buteliais tavernoje, kada jie pijavimui.
Bus paskirstyta kodėl gi nutyUmos kitot žu
dynės — klausia laikraštis.
indėną kultūroą fkftp^"^^
inaėjo | Gockoo Nert, 1400 N.lso.000 doL
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